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חוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020*

פרק א': הגדרות
בחוקזה-1רהגדרות

"גזפחמימנימעובה","גז"-גזפחמימניהמורכבברובומפרופאן,פרופילן,בוטאןאו
בוטילןאוהאיזומריםשלהם,הנמצאבמצבצבירהשלגזאונוזל,למעטגזכאמור

המפורטבתוספתהראשונה;

"היתרלמיתקןגז"-כמשמעותובסעיף9;

"הזרמתגז"-הזרמתגזבצנרתביןמיתקניגזשאינםמיתקניגזלצריכהעצמית,למעט
הזרמתגזכאמורבצנרתהנמצאתכולהבשטחשמחזיקבעלרישיוןספקגזאחד;

"הליכיםבשלעבירה"-החלבפתיחהבחקירהעלפידין;

"ועדתהכלכלה"-ועדתהכלכלהשלהכנסת;

"חוקהחברות"-חוקהחברות,התשנ"ט-11999;

"חוקהתקנים"-חוקהתקנים,התשי"ג-21953;

"מיתקןגז"-מיתקןאומכשירהמשמשלמילוי,להזרמה,למדידה,לשקילה,לצריכה
גז,לרבותמכל,צינוראואבזרקבועאומיטלטלבמיתקןאו אולאחסוןשל

במכשירכאמור;

"מיתקןגזטעוןהיתר"-כלאחדמאלה:

מיתקןגזהמשמשלאחדמאלה: )1(

מילויגז,לרבותבתחנתתדלוקבגז; )א(

הזרמתגז; )ב(

אחסוןגז,לרבותבמקוםהמשמשלחנייתכלירכבהמובילגזשלא )ג(
בעתפריקהאוטעינה,ולמעטאחסוןגזכמפורטבתוספתהשנייה;

מיתקןגזלצריכהעצמיתאוכמהמיתקניגזכאמורהמחובריםביניהם, )2(
שמתקייםלגביהםהמפורטלהלן,לפיהעניין:

אםהםנמצאיםבאזורמגורים-קיבולתםעולהעל10טונות; )א(

אםהםנמצאיםבאזוראחר-קיבולתםעולהעל20טונות; )ב(

"מיתקןגזלצריכהעצמית"-מיתקןגזהמשמשצרכןגז;

"מכלמחנאות"-מכלמיטלטלשקיבולתואינהעולהעל12ליטרים;

"מכלמיטלטל"-כליקיבולמיטלטללאחסוןגז;

"מכלנייח"-כליקיבוללאחסוןגזהמותקןבאופןקבועוממולאבמקוםההתקנה;

"המנהל"-המנהלכמשמעותובסעיף42;

"מעבדהמאושרת"-כמשמעותהבסעיף12)א(לחוקהתקנים;

"מערכתגז"-מערכתשבאמצעותהמסופקגזלצרכןגז;

התקבלבכנסתביוםכ"גבכסלוהתשפ"א)9בדצמבר2020(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1346,מיוםו'באבהתש"ף)27ביולי2020(,עמ'528ר

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ר 1

ס"חהתשי"ג,עמ'30ר 2
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"מערכתגזמרכזית"-מערכתגזשבאמצעותהמסופקגזלשניצרכניגזלפחות;

"מפקח"-כמשמעותובסעיף47;

"המשרד"-משרדהאנרגיה;

"נושאמשרה"-כהגדרתובחוקהחברות;

"סוכן"-מישמבצעפעולתספקגזמטעםבעלרישיוןספקגזלפיהוראותסימןב'
בפרקג';

"עבודתגז"-כלאחתמפעולותאלה:

מילויאוריקוןגז,למעטמילויגזברכבמנועיהמונעבגזלמכלהמחובר )1(
למערכתהנעתהרכבבתחנתתדלוקבגז;

הזרמתגז; )2(

תכנון,התקנה,בדיקה,תחזוקה,שינוי,תיקוןאופירוקשלמיתקןגז,למעט )3(
תכנוןשלאחדמאלה:

מכשירהמשמשלצריכתגז; )א(

מכל,צינוראואבזרבמיתקןגז; )ב(

הובלתגז,למעטהובלתגזכמפורטבתוספתהשלישית; )4(

"פעולתספקגז"ו"רישיוןספקגז"-כמשמעותםבסעיף2;

"צרכןגז"-מישרוכשגזלצריכהעצמית;

"צרכןגזביתי"-צרכןגזהרוכשגזלצריכהביתית;

"רישיוןעבודתגז"-כמשמעותובסעיף14)א(;

"רכבמנועי"-כהגדרתובפקודתהתעבורה3;

"שינוייסודי"-שינוייסודיבמיתקןגזטעוןהיתרכמפורטבתוספתהרביעית;

"שליטה"-כהגדרתהבחוקניירותערך,התשכ"ח-41968;

"תחנתתדלוקבגז"-אתרשבומספקיםגז,בדרךשלתדלוק,לרכבמנועיהמונעבגזאו
למכלהמשמשלהפעלתבלוןכהגדרתובסעיף75)א()2(לחוקהטיס,התשע"א-

;52011

"תקן"-תקןכמשמעותובסעיף6)א(לחוקהתקניםהחלעלגזאועלמיתקןגז,כתוקפו
מזמןלזמן,ומפורסםבאתרהאינטרנטשלמכוןהתקניםהישראלי;

"תקןרשמי"-תקןרשמיכמשמעותובסעיף8)א(לחוקהתקניםהחלעלגזאועלמיתקן
גז,כתוקפומזמןלזמן,ומפורסםבאתרהאינטרנטשלמכוןהתקניםהישראלי;

"השר"-שרהאנרגיהר

פרק ב': רישוי

סימן א': רישיון ספק גז

חובתקבלתרישיון
ספקגז

לאיבצעאדם,בתמורהאושלאבתמורה,פעולתספקגזכמפורטלהלןאלאאםכן2ר
בידורישיוןספקגזלביצועאותהפעולהשניתןלולפיסעיף4ובהתאםלתנאיהרישיון:

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173ר 3

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ר 4

ס"חהתשע"א,עמ'830ר 5
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שיווק,מכירהאוהספקהשלגז; )1(

הקמהאוהפעלהשלמיתקןגזטעוןהיתראוביצועשינוייסודיבמיתקןכאמור; )2(

הובלתגזר )3(

פטורמחובתקבלת
רישיוןספקגז

עלאףהאמורבסעיף2,המבצעפעולתספקגזכמפורטלהלןפטורמחובתקבלת3ר )א(
רישיוןספקגזלגביאותהפעולה:

סוכןהרשוםברישיונושלבעלרישיוןספקגזהמבצעפעולתספקגזמטעם )1(
בעלהרישיוןבהתאםלהוראותסימןב'בפרקג';

מישמשווקגזלצרכןגזבאמצעותמילויגזברכבמנועיהמונעבגזאובמכל )2(
המשמשלהפעלתבלוןבתחנתתדלוקבגזשניתןלגביההיתרלמיתקןגז;לעניין

זה,"בלון"-כהגדרתובסעיף75)א()2(לחוקהטיס,התשע"א-2011;

מישמשווקמכלמחנאותלצרכןגזבמיתקןגזהמשמשלאחסוןגזשניתן )3(
לגביוהיתרלמיתקןגזאובמיתקןגזשאינומיתקןגזטעוןהיתר;

מישמובילגזכמפורטבתוספתהשלישית; )4(

מישמבצעפעולתספקגזאחרת,אםקבעהשרפעולהכאמור,באישור )5(
ועדתהכלכלהר

עלאףהאמורבסעיף2,המנהלרשאי,בהחלטהמנומקתבכתב,לתתפטור)ב( )1(
לאדםמחובתקבלתרישיוןספקגזבמקריםדחופיםובהתקייםנסיבותמיוחדות

אםשוכנעכיאיןבמתןהפטורכדילפגועבבטיחותהציבוראובשלומור

פטורלפיפסקה)1(יינתןלבקשתאדםאואםמצאהמנהלכיישצורךבכך )2(
ובנסיבותכאמורבאותהפסקהר

המנהלרשאילהורותעלתנאיםלמתןהפטורועלחובותשיחולועלמקבל )3(
הפטורלשםהבטחתרמתהבטיחותהנדרשתלפיחוקזהר

תנאיםלמתן
רישיוןספקגז

המנהלרשאילתתרישיוןספקגזלמבקששמתקיימיםלגביוכלאלה:4ר )א(

הואחברהכהגדרתהבחוקהחברות; )1(

המנהלהכללישלהחברהאומנהלבכירבחברה,וכןעובדיםבחברה )2(
שיבצעופעולתספקגז,הםבעלימיומנות,ידעוניסיוןמקצועיהנדרשיםלצורך
ביצועפעולתספקהגזשלגביהמתבקשהרישיון,כפישקבעהשר,באישורועדת

הכלכלה;

שלגביה הגז פעולתספק לביצוע מתאימים אמצעיםותשתית ברשותו )3(
מתבקשהרישיון,כפישקבעהשר,באישורועדתהכלכלה;

הואמבוטחבביטוחלכיסויחבותובשלנזקים,בהתאםלהוראותכאמור )4(
בסעיף22;

הכלכלה,ומתקיימיםבו ועדת השר,באישור עצמישקבע הון ברשותו )5(
תנאיםאחריםשקבעהשרבדרךהאמורה,המצביעיםעלאיתנותוהפיננסית;

הוא,וכןבעלשליטהאונושאמשרהבו,לאהורשעובעבירהשמפאת )6(
מהותה,חומרתהאונסיבותיההמבקשאינוראוי,לדעתהמנהל,לבצעפעולת

ספקגזר

במתןרישיוןספקגזלפיסעיףזהרשאיהמנהללהביאבחשבון,ביןהשאר,שיקולים )ב(
שבטובתהציבורר
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המנהלרשאילסרבלתתרישיוןספקגזלמבקשאףאםמתקיימיםלגביוהתנאים )ג(
לפיסעיףקטן)א(אםנגדמבקשהרישיון,אונגדבעלשליטהאונושאמשרהבו,תלויים
ועומדיםהליכיםבשלעבירהכאמורבסעיףקטן)א()6(אומשיקוליםשבטובתהציבור,

ובלבדשנתןלמבקשהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיור

המנהלרשאילקבועתנאיםברישיוןספקגזר )ד(

בקשהלרישיון
ספקגזאו

לחידושו

המבקשלקבלרישיוןספקגזאולחדשו,יגישלמנהלבקשהלכך;בבקשהיכלול5ר )א(
המבקשפרטיםומסמכיםכפישקבעהשר,ורשאיהמנהללדרושמהמבקשפרטיםאו
מסמכיםנוספיםאםנראהלוכיהדברדרושבנסיבותהענייןלשםמתןהחלטהבבקשהר

בקשהלחידושרישיוןספקגזתוגשלמנהל90ימיםלפחותלפניתוםתקופתתוקפו )ב(
שלהרישיוןר

החלטתהמנהלבבקשהלרישיוןספקגזאולחידושותינתןבתוך75ימיםמיום )ג(
קבלתהבקשה;לאסייםהמנהלאתהטיפולבבקשהלחידושרישיוןספקגזותוקף
הרישיוןעמדלפקוע,רשאיהמנהל,אםנוכחכיאיןמניעהבטיחותיתלעשותכן,

להאריךאתתוקףרישיוןספקהגזעדלסיוםהטיפולבבקשהר

תקופתרישיוןספק
גזוחידושו

תוקפושלרישיוןספקגזיהיהלחמששנים,וניתןלחדשולתקופותנוספותשל6ר )א(
חמששניםבכלפעם;הרישיוןיחודשבכפוףלהוראותסעיף8ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,המנהלרשאי,בהחלטהמנומקתבכתבולאחרשנתן )ב(
למבקשהזדמנותלטעוןאתטענותיו,לתתלמבקשרישיוןספקגזאולחדשולתקופה
הקצרהמחמששנים,אםהמבקשהפרתנאימתנאירישיוןכאמור,הוראהמההוראות
לפיחוקזהאוהוראהמהוראותלפיחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגז;בבואולתת
החלטהלפיסעיףזהישקולהמנהל,ביןהשאר,אתהיקףההפרהונסיבותיהואתהיות

ההפרההפרהחוזרתר

איסורהעברה,
שעבודאועיקול
שלרישיוןספקגז

המנהל7ר אלאבאישור לעיקול או אינוניתןלהעברה,לשעבוד גז רישיוןספק )א(
ובהתאםלתנאיםשהורהר

העברתהשליטהבבעלרישיוןספקגזטעונהאישורמראשובכתבמאתהמנהל, )ב(
ורשאיהמנהללקבועכיהעברהכאמורטעונהרישיוןספקגזחדשר

אישורלפיסעיףקטן)א(או)ב(יינתןבתוך60ימיםמיוםהגשתהבקשהלאישור, )ג(
אםשוכנעהמנהלשמתקיימיםבנעברכלהתנאיםהנדרשיםלמתןרישיוןספקגזר

ביטולרישיון
ספקגז,התלייתו,
הגבלתואוסירוב

לחדשו

המנהלרשאילבטלרישיוןספקגז,להתלותועדלמילויתנאיםשיורהעליהם,8ר )א(
להגבילואולסרבלחדשו,בהתקייםאחדמאלה:

הרישיוןניתןעליסודמידעכוזב,שגוי,מטעהאוחלקי; )1(

בעלהרישיוןחדללבצעאתפעולתספקהגזנושאהרישיון; )2(

חדללהתקייםבבעלהרישיוןתנאימהתנאיםלמתןהרישיון; )3(

בעלהרישיוןהפרתנאימתנאיהרישיון; )4(

בעלהרישיוןהפרהוראהמההוראותלפיחוקזהאוהוראהמההוראות )5(
לפיחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגז;

ניתןלגביבעלהרישיוןצולפתיחתהליכיםלפיחוקחדלותפירעוןושיקום )6(
כלכלי,התשע"ח-62018,המורהעלפירוקו,אושהואהחליטעלפירוקומרצוןר

ס"חהתשע"ח,עמ'310ר 6
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לסרב או רשאילהתלות,להגביל )א(,המנהל קטן סעיף מהוראות בלילגרוע )ב(
לחדשרישיוןספקגזאםתלוייםועומדיםנגדבעלהרישיוןהליכיםבשלעבירהכאמור

בסעיף4)א()6(,עדלסיוםההליכיםר

הגבלתרישיוןספקגזלפיסעיףקטן)א(או)ב(יכולשתהיה,ביןהשאר,לעניין )ג(
האזורשבורשאיבעלהרישיוןלבצעפעולתספקגזאוכמותהגזהמרביתשבעל
הרישיוןרשאילרכושולספק,בעצמואובאמצעותסוכן,בהתחשבבמספרצרכניו

ובסוגיהםר

המנהללאיבטל,לאיתלה,לאיגבילולאיסרבלחדשרישיוןספקגזלפיסעיףזה, )ד(
אלאלאחרשנתןלבעלהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיו,ואםההגבלההיאבנוגע

לסוכן-לאחרשנתןגםלסוכןהזדמנותלטעוןאתטענותיור

הודעהעלביטולרישיון,התלייתו,הגבלתואוסירובלחדשותפורסםבאתר )ה(
האינטרנטשלהמשרדובכלדרךאחרתשיחליטהמנהלר

המנהלרשאילהורותלמישרישיונובוטל,הותלה,הוגבלאולאחודשלפיסעיף )ו(
זהלפעוללהסדרתסיוםפעולותספקהגזנושאהרישיוןאולצמצומן,והכוללפיהעניין,
באופןובמועדשיורה;בהוראותלפיסעיףקטןזהרשאיהמנהל,ביןהשאר,לדרושממי

שרישיונובוטל,הותלה,הוגבלאולאחודשכאמור-

להעבירלואתרשימתצרכניהגזשהואסיפקלהםגזואתכתובותיהם; )1(

להודיעלצרכניהגזעלסיוםאוצמצוםביצועהפעולותכאמור,לפיהעניין; )2(

לטפלבמיתקניהגזבאופןשיורההמנהלר )3(

סימן ב': היתר למיתקן גז

חובתקבלת
היתרלהקמה

אולהפעלהשל
מיתקןגזטעון

היתר

בלילגרועמהוראותסעיף2,לאיקיםאדםולאיפעילמיתקןגזטעוןהיתרולאיבצע9ר
שינוייסודיבמיתקןכאמוראלאאםכןניתןלו,נוסףעלרישיוןספקגז,גםהיתרלביצוע

אותהפעולהבמיתקןהגזלפיסימןזה,ובהתאםלתנאיההיתרר

תנאיםלמתןהיתר
ותנאיםבהיתר

המנהלרשאילתתלבעלרישיוןספקגזהיתרלמיתקןגזאםשוכנעכיהשימוש10ר )א(
במיתקןהגזשלגביוהוגשההבקשהיהיהבאופןשאיןבוסיכוןלאדםאולרכושוכי
מתקיימותהדרישותלענייןתנאיבטיחותשקבעהשר;השררשאילקבועכיתנאי
לקבלתהיתרלמיתקןגזלפיסעיףזההואגםעמידהבדרישותלענייןתנאיבטיחות

הקבועותבחיקוקיםאחריםכפישיקבער

המנהלרשאילקבועתנאיםבהיתרלמיתקןגזר )ב(

בקשהלהיתראו
לחידושו

בעלרישיוןספקגזהמבקשלקבלהיתרלמיתקןגזאולחדשו,יגישלמנהלבקשה11ר )א(
לכך;בבקשהיכלולהמבקשפרטיםומסמכיםכפישקבעהשר,ורשאיהמנהללדרוש
מהמבקשפרטיםאומסמכיםנוספיםאםנראהלוכיהדברדרושבנסיבותהענייןלשם

מתןהחלטהבבקשהר

בקשהלחידושהיתרלמיתקןגזתוגשלמנהל90ימיםלפחותלפניתוםתקופת )ב(
תוקפושלההיתרר

החלטתהמנהלבבקשהלהיתרמיתקןגזאולחידושותינתןבתוך75ימיםמיום )ג(
קבלתהבקשה;לאסייםהמנהלאתהטיפולבבקשהלחידושהיתרותוקףההיתרעומד
לפקוע,רשאיהמנהל,אםנוכחכיאיןמניעהבטיחותיתלעשותכן,להאריךאתתוקף

ההיתרעדלסיוםהטיפולבבקשהר
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תקופתההיתר
וחידושו

תוקפםשלהיתרלהקמהשלמיתקןגזושלהיתרלביצועשינוייסודיבמיתקןגז12ר )א(
יהיהלשנהר

תוקפושלהיתרלהפעלהשלמיתקןגזיהיהלחמששנים;ואולם,המנהלרשאי, )ב(
בהחלטהמנומקתבכתבולאחרשנתןלמבקשהזדמנותלטעוןאתטענותיו,לתתלמבקש
היתרכאמורלתקופההקצרהמחמששנים,אםהמבקשהפרתנאימתנאירישיוןספק
גזאוהיתרלמיתקןגז,הוראהמההוראותלפיחוקזהאוהוראהמההוראותלפיחוק
התקניםבקשרלגזאולמיתקןגז,אומטעמיםהנוגעיםלשלוםהציבור;בבואולתת
החלטהלפיסעיףזהישקולהמנהל,ביןהשאר,אתהיקףההפרהונסיבותיהואתהיות

ההפרההפרהחוזרתר

היתרכאמורבסעיףקטן)א(או)ב(ניתןלחידוש,בהתקייםהתנאיםלמתןההיתר )ג(
לפיסעיף10)א(,לתקופותנוספותשלשנהאוחמששניםבכלפעם,לפיהעניין,ולעניין
היתרכאמורבסעיףקטן)ב(-אףלתקופההקצרהמחמששניםבנסיבותהמנויותבאותו

סעיףקטןר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(עד)ג(- )ד(

פקעתוקפושלרישיוןספקגזשניתןלבעלהיתרלמיתקןגזאושהרישיון )1(
כאמורבוטלאוהותלהלפניתוםתקופתתוקפושלההיתר,יפקעאויותלה,לפי

העניין,באותומועדגםתוקפושלההיתרלמיתקןהגז;

הוגבלרישיוןספקגזלפניתוםתקופתתוקפושלההיתר,רשאיהמנהל )2(
לבטלאולהגבילאתההיתרבהתאםלהגבלותהרישיוןר

ביטולהיתר,
התלייתו,הגבלתו

אוסירובלחדשו

המנהלרשאילבטלהיתרלמיתקןגז,להתלותועדלמילויתנאיםשיורהעליהם,13ר )א(
להגבילואולסרבלחדשואםמתקיימותלגביההיתראובעלרישיוןספקהגזהמחזיק
בהיתר,לפיהעניין,אחתהנסיבותהאמורותבסעיף8)א()1(עד)5(,בשינוייםהמחויבים,

אואםמצאשטעמיבטיחותשלאדםאורכושמחייביםזאתר

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,המנהלרשאילהתלותאולהגבילהיתרלמיתקן )ב(
גזאםתלוייםועומדיםנגדבעלרישיוןספקהגזהמחזיקבהיתר,אונגדבעלשליטהאו

נושאמשרהבו,הליכיםבשלעבירהכאמורבסעיף4)א()6(,עדלסיוםההליכיםר

המנהללאיבטל,לאיתלה,לאיגבילולאיסרבלחדשהיתרלמיתקןגזלפי)ג( )1(
סעיףזהאלאלאחרשנתןלבעלרישיוןספקהגזהמחזיקבהיתרהזדמנותלטעון
אתטענותיו;ואולם,המנהלרשאילהתלותהיתראולהגבילואףבטרםניתנה
לבעלרישיוןספקהגזהמחזיקבהיתרהזדמנותכאמור,אםהיהלויסודסביר
להניחכימיתקןגזמהווהסכנהממשיתומיידיתלאדםאולרכוש,ובלבדשייתן
לבעלהרישיוןכאמורהזדמנותלטעוןאתטענותיובהקדםהאפשרילאחרמתן

ההחלטהולאיאוחרמ־30ימיםלאחרמתןההחלטהר

הותלהאוהוגבלהיתרלפיפסקה)1(וניתנהלבעלהרישיוןהזדמנותלטעון )2(
רשאי ההגבלהכאמור, ההתליהאו מתןההחלטהבדבר טענותיולאחר את
המנהל,לאחרששמעאתטענותיושלבעלהרישיון,גםלבטלאתההיתראו

לסרבלחדשור

סימן ג': רישיון עבודת גז

חובתקבלתרישיון
עבודתגז

לאיבצעאדם,בתמורהאושלאבתמורה,עבודתגז,אלאאםכןבידורישיון14ר )א(
לביצועאותהעבודתגזשניתןלולפיסעיף15ובהתאםלתנאיהרישיוןר
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מישמבצעעבודתגזכמפורטלהלןפטורמחובת )ב(
קבלתרישיוןעבודתגזלגביה:

עובדהרשותהארציתלכבאותוהצלהאואדםאחרשמונהוהוכשרלסייע )1(
תפקידו מילוי במסגרת גז עבודת המבצע והצלה לכבאות הארצית לרשות

ובהתאםלנוהליהרשותלענייןזה;

מפקחהמבצעעבודתגזבמסגרתמילויתפקידולפיחוקזה; )2(

מישמבצעעבודתגזכפישקבעהשר,באישורועדתהכלכלה;השררשאי )3(
לקבועחובהלעבורהכשרהלפיתכניתשיאשרהמנהלאועובדהמשרדשהמנהל
הסמיךלכךכתנאילקבלתפטורמרישיוןעבודתגזלפיפסקהזווכןחובותשיחולו

עלמישמבצעעבודתגזכאמורר

תנאיםלמתן
רישיוןעבודתגז
ותנאיםברישיון

עבודתגז

המנהלרשאילתתלמבקשרישיוןעבודתגזאםמתקיימיםלגביוכלאלה:15ר )א(

הואאזרחישראליאותושבישראל; )1(

הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיההואאינו )2(
ראוי,לדעתהמנהל,לבצעעבודתגז;

הואעומדבתנאיםבדברהשכלהאקדמית,תקופתותק,כשירות,השתלמויות )3(
וניסיוןמעשי,כפישקבעהשר,באישורועדתהכלכלה;בתקנותלפיפסקהזורשאי
השרלקבוע,בהסכמתשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,חובהלעבור

הכשרהמקצועיתכתנאילמתןרישיוןעבודתגז;

תקופת הכלכלה; ועדת באישור השר, שקבע כפי התמחות סיים הוא )4(
ההתמחותשיקבעהשרכתנאילמתןרישיוןלפיפסקהזולאתעלהעלשנה;

הואעמדבבחינותמקצועיותבנושאיםולפיסדריםשקבעהשר,בהסכמת )5(
שרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםובאישורועדתהכלכלה;

לפי להוראות בהתאם נזקים, בשל חבותו לכיסוי בביטוח מבוטח הוא )6(
סעיף36ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,המנהלרשאילתתלמבקששאינואזרחישראלי )ב(
ואינותושבישראלרישיוןלביצועעבודתגזמסוימת,לתקופהובתנאיםכפישיורה,

אםמתקיימיםלגביוכלאלה:

הואבעלניסיון,מומחיותוידעמקצועיבביצועעבודתהגז; )1(

הואהציגבפניהמנהלרישיוןאותעודההנדרשיםלביצועאותהעבודתגז )2(
במדינהשבההואמבצעאתאותהעבודה,אםרישיוןאותעודהכאמורנדרשים

באותהמדינה;

לפי להוראות בהתאם נזקים, בשל חבותו לכיסוי בביטוח מבוטח הוא )3(
סעיף36ר

המנהלרשאילסרבלתתרישיוןעבודתגזלמבקשאףאםמתקיימיםלגביוהתנאים )ג(
לפיסעיףקטן)א(אםנגדמבקשהרישיוןתלוייםועומדיםהליכיםבשלעבירהכאמור

בסעיףקטן)א()2(,ובלבדשנתןלמבקשהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיור

המנהלרשאילקבועתנאיםברישיוןעבודתגזר )ד(

בקשהלרישיון
עבודתגזאו

לחידושו

5,בשינויים16ר הוראותסעיף עלהגשתבקשהלרישיוןעבודתגזאולחידושויחולו
המחויביםר
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תקופתרישיון
עבודתגזוחידושו

תוקפושלרישיוןעבודתגזיהיהלחמששנים,וניתןלחדשולתקופותנוספותשל17ר )א(
חמששניםבכלפעם;הרישיוןיחודשבכפוףלהוראותסעיף18ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,המנהלרשאי,בהחלטהמנומקתבכתבולאחרשנתן )ב(
למבקשהזדמנותלטעוןאתטענותיו,לתתלמבקשרישיוןעבודתגזאולחדשולתקופה
הקצרהמחמששניםאםהמבקשהפרתנאימתנאירישיוןכאמור,הוראהמההוראות
לפיחוקזהאוהוראהמההוראותלפיחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגז;בבואולתת
החלטהלפיסעיףזהישקולהמנהל,ביןהשאר,אתהיקףההפרהונסיבותיהואתהיות

ההפרההפרהחוזרתר

ביטולרישיון
עבודתגז,

התלייתו,הגבלתו
אוסירובלחדשו

המנהלרשאילבטלרישיוןעבודתגז,להתלותועדלמילויתנאיםשיורהעליהם,18ר )א(
להגבילואולסרבלחדשובהתקייםלגביהרישיוןאובעלהרישיוןהוראותסעיף8)א()1(

עד)5(,בשינוייםהמחויביםר

גז, עבודת רישיון להתלות רשאי המנהל )א(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ב(
להגבילואולסרבלחדשואםתלוייםועומדיםנגדבעלהרישיוןהליכיםבשלעבירה

כאמורבסעיף15)א()2(,עדלסיוםההליכיםר

המנהללאיבטל,לאיתלה,לאיגבילולאיסרבלחדשרישיוןעבודתגזלפי)ג( )1(
סעיףזהאלאלאחרשנתןלבעלהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיו;ואולם,
המנהלרשאילהתלותאולהגבילרישיוןעבודתגזאףבטרםניתנהלבעלהרישיון
הזדמנותכאמוראםהיהלויסודסבירלהניחכיבשלפעילותושלבעלהרישיון
ישחששלסכנהמיידיתלפגיעהבאדםאולגרימתנזקחמורלרכוש,ובלבדשייתן
לבעלהרישיוןהזדמנותלטעוןאתטענותיובהקדםהאפשרילאחרמתןההחלטה,

ולאיאוחרמ־30ימיםלאחרמתןההחלטהר

)1(וניתנהלבעלהרישיון הותלהאוהוגבלרישיוןעבודתגזלפיפסקה )2(
הזדמנותלטעוןאתטענותיולאחרמתןההחלטהבדברההתליהאוההגבלה
כאמור,רשאיהמנהל,לאחרששמעאתטענותיושלבעלהרישיון,גםלבטלאת

הרישיוןאולסרבלחדשור

פרק ג': חובות והגבלות על פעילותם של בעל רישיון ספק גז ובעל רישיון 
עבודת גז

סימן א': חובות והגבלות על בעל רישיון ספק גז 

רכישתגזבידי
בעלרישיוןספקגז

בעלרישיוןספקגזלאירכושגזאלאמבעלרישיוןספקגזאחראובדרךשליבואלפי19ר
כלדיןר

הספקתגזבידי
בעלרישיוןספקגז

בעלרישיוןספקגזלאיספקגזאלאלאחדמאלה:20ר )א(

צרכןגז; )1(

בעלרישיוןספקגזאחר; )2(

מישפטורמחובתקבלתרישיוןספקגזלפיהוראותסעיף3ר )3(

בעלרישיוןספקגזלאיספקגזלצרכןגזאלאאםכןהואהתקשרעמובחוזהבכתב )ב(
להספקתגז;ואולם,בעלרישיוןספקגזרשאילספקגזלצרכןגזאףאםלאהתקשרעמו
בחוזה,ובלבדשנמסרהלצרכןהגז,בסמוךלמועדהספקתהגזוחמישהימיםלכלהיותר

לאחרמועדההספקה,חשבוניתובהפרטיבעלהרישיוןופרטיצרכןהגזר
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אמותמידהלעניין
מתןשירותלצרכני

גז

השר,בהתייעצותעםשרהכלכלהוהתעשייהובאישורועדתהכלכלה,רשאי21ר )א(
לקבועאמותמידהלענייןהרמה,הטיבוהאיכותשלהשירותיםשעלבעלרישיוןספק
גזהמספקגזלתתלצרכניהגז,ורשאיהואלקבועהוראותמיוחדותלענייןמתןשירותים

כאמורלצרכןגזביתיר

המנהלרשאילקבועברישיוןספקגזתנאיםלענייןמתןשירותלצרכניגז,בכפוף )ב(
להוראותלפיסעיףקטן)א(ר

ביטוחלבעל
רישיוןספקגז

בעלרישיוןספקגזיהיהמבוטחבביטוחלכיסויחבותובשלנזקיםבמשךכלתקופת22ר
הרישיון,בהתאםלהוראותהתוספתהחמישיתולהוראותשקבעהשרבאישורועדת

הכלכלהר

דיווחעלמיתקני
גזשאינםטעוני

היתר

בסעיףזה-23ר )א(

"מיתקניגזטעונידיווח"-מכלנייחשאינוטעוןהיתראומכליםמיטלטליםהמחוברים
למערכתגזמרכזית,אשרבאמצעותםבעלרישיוןספקגזמספקגזלצרכניגז,

בעצמואובאמצעותסוכן;

"שינוייסודי"-כמפורטבחלקא'לתוספתהשישיתר

בעלרישיוןספקגזידווחלמנהל,ביוםהעבודההראשוןבכלרבעון,עלכלמיתקני )ב(
הגזטעוניהדיווחשברבעוןהקודםהואהחללספקלהםגז,חדללספקלהםגזאוביצע

בהםשינוייסודיר

דיווחכאמורבסעיףקטן)ב(יכלולאתהפרטיםהמנוייםבחלקב'לתוספתהשישית )ג(
ויועברבמתכונתשיורההמנהלר

המנהלרשאילהעבירמידעמדיווחשנמסרלולפיסעיףקטן)ב(לרשותציבורית )ד(
המנויהבחלקג'לתוספתהשישית,עלפיבקשתה,לשםשמירהעלשלוםהציבוראו
מניעתפגיעהברכוש,אםשוכנעכיהרשותהציבוריתנוקטתאמצעיםמספקיםלשמירה

עלסודיותהמידעכאמורבסעיףקטן)ה(ר

רשותציבוריתשהועברלהמידעלפיסעיףזהתשמוראותובסוד,לאתעבירו )ה(
לאחרולאתעשהבוכלשימוש,אלאלשםשמירהעלשלוםהציבוראומניעתפגיעה

ברכושבהתאםלהוראותלפיחוקזהאועלפיצוביתמשפטר

בדיקתתקינות
שלמיתקןגזטעון

היתרשאינומיתקן
גזלצריכהעצמית

בעלרישיוןספקגזיבצעבדיקהראשוניתובדיקותתקופתיותלמיתקןגזטעוןהיתר24ר )א(
שאינומיתקןגזלצריכהעצמית,והכולבהתאםלהוראותשקבעהשרולתנאיההיתר
למיתקןהגז;בחוקזה,"בדיקהראשונית"-בדיקתתקינותושלמיתקןגזלפניהספקה

ראשוניתשלגזאליור

בעלרישיוןספקגזישמוראתהתיעודהנוגעלביצועבדיקהראשוניתושתי )ב(
בדיקותתקופתיותאחרונותשבוצעולפיסעיףזה,באמצעותואובאמצעותסוכן,וכן
תיעודנוסףאםקבעהשר,למשךשבעשניםמתוםתוקףההיתרלמיתקןהגז;תיעוד

כאמוריכולשיישמרבאמצעיםדיגיטלייםר

בדיקתתקינותשל
מיתקןגזלצריכה

עצמית

בעלרישיוןספקגזיבצעבדיקהראשוניתלמיתקןגזלצריכהעצמית;במקרהשל25ר )א(
הספקתגזבאמצעותמכלגזמיטלטלתבוצעבדיקהראשוניתבמועדשבובעלהרישיון
סיפקאתהמכללראשונהלצרכןאובחודששקדםלאותומועד,ובלבדשלאחלשינוי

במיתקןהגזממועדהבדיקהעדמועדהספקתהמכלר

בעלרישיוןספקגזיבצעבדיקהתקופתיתלמיתקןגזלצריכהעצמיתשהוא)ב( )1(
מספקלוגזר
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בדיקהתקופתיתתבוצעאחתלחמששניםלפחות,אלאאםכןנקבעה )2(
תקופהקצרהיותרלגביסוגימיתקניגזבתקןרשמיאובהוראותשקבעהשרר

החובהלבצעבדיקהתקופתיתכאמורבסעיףקטן)ב(תחולכלעודמתקייםאחד )ג(
מאלה:

ההתקשרותביןבעלרישיוןספקהגזוביןצרכןהגזלאהסתיימה; )1(

המכלהנייחשבבעלותבעלרישיוןספקהגזאומכליהגזהמיטלטלים )2(
שבאמצעותםבעלרישיוןספקהגזסיפקגזלמיתקןהגזמחובריםלמיתקןהגזר

בדיקהראשוניתאובדיקהתקופתיתשלמיתקןגזלצריכהעצמיתתבוצעבהתאם )ד(
לתקןרשמי;לאנקבעובתקןרשמיהוראותלגביביצועבדיקהכאמוראולגביביצוע

בדיקהכאמורבענייןמסוים,רשאיהשרלקבועהוראותלענייןזהר

בלילגרועמהוראותסעיפיםקטנים)א(ו־)ב(,בעלרישיוןספקגזיבצעבדיקהשל )ה(
מיתקןגזלצריכהעצמיתאםהתבקשלעשותכןעלידיצרכןהגזאועלידיאדםאחר

בשלחששלליקויבמיתקןהגזר

ספקגזנכנסיבדוקמיתקןגזלצריכהעצמיתלפנישהואמספקגזלמיתקן;בדיקה )ו(
כאמורתבוצעבהתאםלהוראותשנקבעולפיסעיףקטן)ד(לענייןבדיקהתקופתיתר

בעלרישיוןספקגזיפנהלצרכןהגזלשםתיאוםמועדלביצועבדיקהבמיתקןהגז )ז(
לפיסעיףזה,בהתאםלתנאיםשנקבעולענייןזהברישיוןספקהגזובכפוףלהוראות

לפיסעיף21לענייןתיאוםהמועדר

צרכןגזיאפשרלבעלרישיוןספקגזאולסוכןלבצעבדיקהלפיסעיףזהבמיתקן )ח(
הגז,במועדשתואםעמולפיהוראותסעיףקטן)ז(ר

בעלרישיוןספקגזישמוראתהתיעודהנוגעלביצועבדיקהראשוניתושתי)ט( )1(
בדיקותתקופתיותאחרונותשבוצעולפיסעיףזה,ולענייןהספקתגזבאמצעות
מערכתגזמרכזית-גםשרטוטשלהמערכתהכוללאתהצנרת,והכולכלעוד
הואמספקגזלמיתקן;תיעודכאמוריכולשיישמרבאמצעיםדיגיטליים,ורשאי

השרלקבועחובהלשמורתיעודנוסףר

במקרהשלהחלפתספקגזיעבירספקהגזהיוצאלספקהגזהנכנסאת )2(
התיעודכאמורבפסקה)1(וכןתיעודבנוגעלמיתקןהגזהנדרשלפיתקןרשמיר

בסעיףזה,"ספקגזיוצא"ו"ספקגזנכנס"-כהגדרתםבפרקד'לחוקהסדריםבמשק )י(
המדינה)תיקוניחקיקה(,התשמ"ט-71989ר

תיקוןליקויים
במיתקןגז

ראהבעלרישיוןספקגז,במהלךבדיקתמיתקןגזאוהספקתגזלמיתקןגזאושנודע26ר
לובדרךאחרת,כיהמיתקןלאעומדבהוראהמהוראותלפיחוקזה,ובכללזהבתנאי
ההיתרלמיתקןגז,אובדרישותתקןרשמי,יפעללתיקוןהליקוילשםהתאמתהמיתקן
להוראהאולדרישה,בהתאםלדרישותתקןרשמיאולתנאיההיתר;לאנקבעובתקן

רשמידרישותלענייןתיקוןליקוייםבמיתקןגז,רשאיהשרלקבועהוראותלענייןזהר

ניתוקזרימתגז
למיתקןגזלצריכה

עצמית

בעלרישיוןספקגזינתקאתהספקתהגזלמיתקןגזלצריכהעצמיתבהתקייםאחד27ר )א(
מאלה:

הוראות לפי בדיקה לגביו לבצע הרישיון לבעל איפשר לא הגז צרכן )1(
25,לאחרשבעלהרישיוןפנהאליולשםתיאוםמועדביצועהבדיקה סעיף

בהתאםלהוראותלפיסעיף25)ז(;

ס"חהתשמ"ט,עמ'28ר 7
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נמצאובמיתקןהגזליקוייםאשרלפידרישותתקןרשמיישלהפסיקבשלהם )2(
מיידיתאתהספקתהגזלמיתקן;לאנקבעובתקןרשמידרישותכאמור,רשאיהשר

לקבועהוראותלענייןזהר

לאינתקבעלרישיוןספקגזאתהספקתהגזכאמורבסעיףקטן)א(אלאלאחר )ב(
שמסרלצרכן,ככלהניתןבטרםהניתוק,הודעהשבהתצוין,ביןהיתר,סיבתהניתוקר

ניתוקהספקתהגזלפיסעיףקטן)א(ייעשהבאמצעותאבזרשיעצוראתהספקת )ג(
הגזלמיתקןהגז;לאחרהניתוק,יסמןבעלהרישיוןעלגביהמיתקןכיהספקתהגזלמיתקן

נותקהר

צרכןגזיאפשרלבעלרישיוןספקגזלנתקאתהספקתהגזלמיתקןגז,לפיהוראות )ד(
סעיףזה,ולאיחדשאתזרימתהגזלמיתקןגזשנותקכאמורר

בעלרישיוןספקגזלאיחדשאתהספקתהגזלמיתקןגזשנותקלפיסעיףזהולא )ה(
יספקגזלמיתקןהגזעדלביצועהבדיקותאולתיקוןהליקוייםכאמורבסעיףקטן)א(,

לפיהענייןר

בעלרישיוןספקגזיהיהפטורמחובתניתוקלפיסעיףקטן)א()1(אםלאהיתהלו )ו(
גישהלמיתקןהגזלשםהניתוקכאמוראושצרכןהגזלאאיפשרלולנתקאתהספקת
הגזלמיתקןהגז,ובלבדשבעלרישיוןספקהגזמחזיקתיעודבנוגעלסיבהלאי־הניתוקר

פנהצרכןגזלבעלרישיוןספקגזכדילתאםביצועבדיקותאותיקוןליקויים )ז(
כאמורבסעיףקטן)א(,יפעלספקהגזלתיאוםהביצועאוהתיקוןבהקדםהאפשריר

בתובענהאזרחיתשהוגשהנגדבעלרישיוןספקגזבשלהפרתחובותיולבצע )ח(
פעולתספקגז,תהיהזוהגנהטובהלבעלרישיוןספקהגזאםהוכיחכיניתקאתהספקת

הגזלמיתקןהגזלפיהוראותסעיףזהר

סימן ב': ביצוע פעולת ספק גז באמצעות סוכן

ביצועפעולתספק
גזבאמצעותסוכן

בעלרישיוןספקגזלאיבצעפעולתספקגזבאמצעותסוכןאלאאםכןהמנהלהתירלו28ר
ברישיוןלבצעהבאמצעותאותוסוכןובהתאםלתנאיםשנקבעוברישיוןר

תנאיםלביצוע
פעולתספקגז

באמצעותסוכן

המנהלרשאילהתירלבעלרישיוןספקגז,ברישיוןספקהגזובתנאיםשיקבעבו,לבצע29ר
פעולתספקגזבאמצעותסוכן,אםמתקיימיםכלאלה:

הסוכןהואאזרחישראליאותושבישראל,אוחברהכהגדרתהבחוקהחברות; )1(

בעלהרישיוןוהסוכןהתקשרוביניהםבחוזהבכתבלביצועפעולתספקגזמטעמו )2(
שלבעלהרישיוןבאמצעותהסוכן;בחוזהכאמוריפורטופעולותספקגזשהסוכןיבצע
מטעםבעלהרישיון,ובכללזהרשימתמיתקניהגזטעוניההיתרשהסוכןיפעילמטעמו
שלבעלהרישיוןאורשימתהאזוריםשבהםהסוכןיספקגזלצרכניגזמטעםבעל

הרישיון,לפיהעניין;

לסוכןמיומנות,ידעמקצועיוניסיון,ואםהסוכןהואחברה-למנהלהכללישל )3(
החברהאולמנהלבכירבחברהוכןלבעליתפקידיםבחברההמבצעיםפעולותספקגז

מיומנות,ידעמקצועיוניסיון,והכולכפישקבעהשרבאישורועדתהכלכלה;

הסוכןעברהכשרהבביצועפעולותספקגזשערךבעלהרישיוןלפיתכניתשאישר )4(
המנהל,ואםהסוכןהואחברה-המנהלהכללישלהחברהאומנהלבכירבחברהוכן

בעליתפקידיםבחברההמבצעיםפעולותספקגזעברוהכשרהכאמור;

כאמור להוראות בהתאם נזקים, על חבותו לכיסוי בביטוח מבוטח הסוכן )5(
בסעיף33;
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הסוכןאינועוסקבביצועפעולותספקגזמטעםבעלרישיוןספקגזאחר; )6(

הסוכןלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי, )7(
לדעתהמנהל,לבצעפעולותספקגז,ואםהסוכןהואחברה-גםבעלשליטהאונושא

משרהבהלאהורשעובעבירהכאמורר

בקשהלביצוע
פעולתספקגז
באמצעותסוכן

מבקשרישיוןספקגזאובעלרישיוןספקגזרשאילבקשמהמנהל,בבקשהלרישיון30ר )א(
ספקגזאולחידושהרישיוןלפיסעיף5,להתירלולבצעפעולתספקגזבאמצעותסוכןר

בעלרישיוןספקגזרשאילבקשמהמנהל,בתקופתתוקפושלרישיונו,להתירלו )ב(
לבצעפעולתספקגזבאמצעותסוכן;בקשהכאמורתכלולפרטיםומסמכיםשקבעהשר,
ורשאיהמנהללדרושמבעלהרישיוןפרטיםאומסמכיםנוספים,אםנראהלושהדבר
דרושבנסיבותהענייןלשםמתןההחלטהבבקשה;החלטתהמנהלבבקשהלפיסעיף

קטןזהתינתןבתוך60ימיםמיוםקבלתהבקשהר

הודעהעלהפסקת
התקשרותעםסוכן

בעלרישיוןספקגזשהחליטעלהפסקתההתקשרותעםסוכןשביצעמטעמופעולות31ר
ספקגזלפיסימןזהוהודיעעלכךלסוכן,יודיעלמנהל,ללאדיחויובטרםהפסקת
ההתקשרותעלכוונתולעשותכן;המנהלרשאילתתהוראותלבעלהרישיוןולסוכן
לענייןזה,ובכללזההוראותלענייןהסדרתסיוםפעולותהסוכןבאופןובמועדכפי

שיורהולענייןהספקתהגזלצרכניםר

איסורביצוע
פעולתספקגז
באמצעותסוכן

המנהלרשאילהחליט,בהחלטהמנומקתבכתב,כיבעלרישיוןספקגזשהותרלו32ר )א(
לבצעפעולתספקגזבאמצעותסוכןמסויםלאיהיהרשאילעשותכן-

ליתרתתקופתהרישיוןאולתקופהקצרהיותרעדלקיוםתנאיםשיורה, )1(
בהתקייםאחדמאלה:

חדללהתקייםבאותןסוכןתנאימהתנאיםכאמורבסעיף29; )א(

הותרלבעלהרישיוןלבצעפעולתספקגזבאמצעותסוכןעליסוד )ב(
מידעכוזב,שגוי,מטעהאוחלקי;

)5(,שיחולולענייןזה )4(או אחתהנסיבותכאמורבסעיף8)א()2(, )ג(
בשינוייםהמחויבים;

כלעודתלוייםועומדיםנגדהסוכןהליכיםבשלעבירהכאמורבסעיף29)7(, )2(
ואםהסוכןהואחברה-תלוייםועומדיםנגדבעלשליטהאונושאמשרהבה

הליכיםבשלעבירהכאמורר

המנהללאייתןהחלטהלפיסעיףקטן)א(אלאלאחרשנתןלבעלרישיוןספקהגז )ב(
ולסוכןהזדמנותלטעוןאתטענותיהםר

בעלרישיוןספקגזיבטחסוכןהמבצעפעולתספקגזמטעמובביטוחלכיסויחבותו33רביטוחלסוכן )א(
בשלנזקים,בהתאםלהוראותלפיסעיף22,בשינוייםהמחויביםר

ביטוחכאמורבסעיףקטן)א(יהיהבאותםהתנאיםשבהםבעלרישיוןספקהגז )ב(
מבוטחכאמורבסעיף22ויהיהתקףבמשךכלהתקופהשבהאותוסוכןרשאילבצע

מטעמושלבעלהרישיוןפעולתספקגזכאמורבסעיפים30ו־31ר

החלתהוראות
עלסוכן

הוראותלפיחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגזהחלותלגביבעלרישיוןספקגז,וכן34ר
ההוראותלפיחוקזה,למעטהוראותסעיפים22ו־23ופרקיםב'ו־ה',יחולוגםלגבי
סוכןהמבצעפעולתספקגזמטעמושלבעלרישיוןספקגז,בכפוףלהוראותהרישיון
לענייןביצועפעולתספקגזבאמצעותסוכןכאמורבסימןזה,והכולבשינוייםהמחויבים

ובשינוייםאלה:
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בסעיף19,במקוםהאמורבויקראו"סוכןלאירכושגזאלאמבעלרישיוןספקהגז )1(
שמטעמוהואמבצעפעולתספקגז";

בסעיף20,במקוםהאמורבויקראו: )2(

סוכןלאיספקגזאלאלאחדמאלה: ")א(

צרכןגז; )1(

3)א()2( מישפטורמחובתקבלתרישיוןספקגזלפיהוראותסעיף )2(
או)3(ר

סוכןלאיספקגזלצרכןגזאלאאםכןבעלרישיוןספקהגזשמטעמוהוא )ב(
פועלהתקשרעםהצרכןבחוזהבכתבלהספקתגז;ואולםסוכןרשאילספקגז
לצרכןגזאףאםבעלהרישיוןלאהתקשרעםהצרכןבחוזה,ובלבדשבעלהרישיון
מסרלצרכן,בסמוךלמועדהספקתהגזוחמישהימיםלכלהיותרלאחרמועד

ההספקה,חשבוניתובהפרטיבעלהרישיוןופרטיצרכןהגזר"

חובתפיקוחשל
בעלרישיוןספקגז
עלקיוםההוראות

בידיסוכן

בעלרישיוןספקגזהמבצעפעולתספקגזבאמצעותסוכןלפיהוראותפרקזה35ר )א(
חייבלפקחעלקיוםההוראותבידיהסוכןכאמורבסעיף34ר

בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א(,בעלרישיוןספקגזהמבצעפעולת )ב(
ספקגזבאמצעותסוכן,יבצעאתכלהפעולותהאלה:

יערוךביקורת,אחתלשישהחודשיםלפחות,שבה- )1(

יבדוקאתהתאמתכמותהגזשהסוכןרכשלמספרצרכניהגזשהוא )א(
מספקלהםגזמטעםבעלהרישיוןולסוגיהם;

יבדוקאתקיומושלחוזהבכתבלהספקתגזעםכלצרכןגזשהסוכן )ב(
מספקלוגזמטעםבעלהרישיוןאוקיומהשלחשבוניתכאמורבסעיף20)ב(

שנמסרהלצרכןהגז;

יבדוקאתקיומםשלטפסיםהמעידיםעלביצועבדיקותראשוניות )ג(
ובדיקותתקופתיותבהתאםלהוראותלפיסעיף25לכלמיתקניהגזלצריכה

עצמיתהמשמשיםצרכניגזשהסוכןמספקלהםגזמטעםבעלהרישיון;

1%לפחותממיתקניהגזלצריכהעצמית יבדוקאתתקינותםשל )ד(
המשמשיםצרכניגזשהסוכןמספקלהםגזמטעםבעלהרישיון,ובלבד
שמספרהמיתקניםשייבדקולפיפסקתמשנהזולאיקטןמ־10ולאיעלה
על500;בדיקהלפיפסקתמשנהזולאתבואבמקוםהבדיקההתקופתית

למיתקןגז;בדיקהכאמורתתבצעבמיתקניהגז;

יקייםאחתלשנהלסוכניםהמבצעיםפעולותספקגזמטעמוהדרכתריענון )2(
לגביפעולותהספקתהגזשהםמבצעיםמטעםבעלהרישיון,במתכונתשאישר

המנהל;

פעולותנוספות,אםקבעהשרכאלהר )3(

)ב(,יתעדאת בעלרישיוןספקגזירשוםאתהפעולותשביצעלפיסעיףקטן )ג(
הבדיקותכאמורוישמוראתהרישוםוהתיעודחמששניםר

מצאבעלרישיוןספקגזבביקורתשערךלפיסעיףזהכיסוכןמטעמוהפרהוראה )ד(
מהוראותלפיחוקזהאוהוראהמהוראותלפיחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגז
אושנודעלועלכךבדרךאחרת,יפעללתיקוןההפרהולמניעתהישנותה;מצאבעל
רישיוןספקגזכיהפרהכאמורשביצעסוכןמטעמועלולהלסכןבאופןממשיומיידי

אדםאורכוש,ידווחעלכךלמנהלבכתבמיידר



159 ספרהחוקים2880,ב'בטבתהתשפ"א,2020ר12ר17

סימן ג': חובת בעל רישיון עבודת גז

ביטוחלבעל
רישיוןעבודתגז

בעלרישיוןעבודתגזיהיהמבוטחבביטוחלכיסויחבותובשלנזקים,במשךכלתקופת36ר
הרישיון,בהתאםלהוראותשקבעהשר,באישורועדתהכלכלהר

פרק ד': הגבלות נוספות לעניין ביצוע פעולות בקשר לגז
התאמתהגז

לדרישותהתקן
לאייצראדם,לאייבא,לאירכושמייבואולאיספקגזאלאאםכןהגזעומד37ר )א(

בדרישותהתקןכמפורטבתוספתהשביעיתר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,המנהלרשאי,בנסיבותמיוחדות,בהחלטהמנומקת )ב(
בכתב,לתתלאדםפטורמחובתהתאמתהגזלדרישותהתקןכאמורבאותוסעיףקטן,
לתקופהקצובהכפישיורה,אםשוכנעכיאיןבכךכדילפגועבבטיחותהציבוראו
בשלומו;המנהלרשאילהורותעלתנאיםלמתןהפטורועלחובותשיחולועלמקבל
הפטורלשםהבטחתרמתהבטיחותהנדרשתלפיחוקזה;פטורלפיסעיףקטןזהיפורסם

באתרהאינטרנטשלהמשרדר

איסוררכישתגז
ממישאינובעל

רישיוןספקגז

צרכןגזלאירכושגזאלאמבעלרישיוןספקגזאוממישפטורמחובתקבלתרישיון38ר )א(
ספקגזלפיהוראותסעיף3ר

מישפטורמחובתקבלתרישיוןספקגזלפיהוראותסעיף3)א()2(או)3(לאירכוש )ב(
גזאלאמבעלרישיוןספקגזאומסוכןר

איסורהעסקתמי
שאינובעלרישיון

עבודתגז

מישאינוצרכןגזביתי,ובכללזהבעלרישיוןספקגזאוסוכן,לאיעסיקבעבודותגז39ר
אלאאתמישהואבעלרישיוןעבודתגזאואתמישפטורמחובתקבלתרישיוןכאמור

לפיהוראותסעיף14)ב(ר

אחסוןמכלי
מחנאותשאינם

משמשיםלמילוי
חוזר

מחנאותשאינםמשמשיםלמילויחוזרבקיבולתכוללתשאינה40ר מישמאחסןמכלי
עולהעל60ליטריםאוקיבולתאחרתשקבעהשר,לשםשיווקם,יחולועליוהדרישות

המפורטותבתוספתהשמיניתר

אחסוןאוהובלה
שלגזבידיצרכן
גזשאינוצרכןגז

ביתי

צרכןגזשאינוצרכןגזביתיהמאחסןאומובילמכליםמיטלטליםכאמורבתוספת41ר
השנייהאוהשלישיתלשםעיסוקו,יאחסןאויובילאתהמכליםבמקוםמאווררובמצב
מאונך,ובזמןההובלהיבטיחכיהמכליםמאובטחיםמפנינפילהויחזיקבכליהרכב
אישורהמעידעלרכישתהמכליםמבעלרישיוןספקגז;השררשאילקבועדרישות

נוספותלאחסוןאולהובלהשלגזלפיסעיףזהר

פרק ה': המנהל וסמכויותיו
השרימנה,מקרבעובדימשרדו,אדםבעלידעוכישוריםמתאימיםלהיותמנהל42רהמנהלוסמכויותיו )א(

ענייניבטיחותהגזשיהיונתונותלוהסמכויותלפיחוקזה;הודעהעלהמינויתפורסם
ברשומותר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,סמכויותהמנהללפיסעיפים3)ב(,37)ב(ו־47)ב()2( )ב(
ופרקיםח'ו־ט'יהיונתונותלמנהלמינהלהדלקבמשרדר

מנהלמינהלהדלקבמשרדרשאילאצולאתסמכויותיולפיפרקח',למעטלפי )ג(
סעיף62)ג(,למנהלענייניבטיחותהגזאולעובדבכיראחרהאחראילנושאהעיצומים

הכספייםבמשרד;הודעהעלאצילתסמכותכאמורתפורסםברשומותר
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תיקוןליקויאו
הפסקתהפרה

היהלמנהליסודסבירלהניחכיקייםליקויבמיתקןגזאוכיבעלרישיוןספקגזאו43ר
סוכןהפרהוראהמההוראותלפיחוקזהאומההוראותלפיחוקהתקניםבקשרלגזאו
למיתקןגז,רשאיהואלהורותלבעלרישיוןספקהגז,בהודעהבכתב,לתקןאתהליקוי

אולהפסיקאתההפרה,לפיהעניין,באופן,בתוךפרקהזמןובתנאיםכפישיורהר

הכנתתכנית
בטיחות

המנהלרשאילהורותלבעלרישיוןספקגזלהכיןתכניתבטיחותבנוגעלמיתקןגזשלגביו44ר
ניתןלוהיתרלמיתקןגז,לפיהנחיותועדהמועדכפישיורה;הוראהכאמוריכולשתהיה

לגביסוגשלמיתקניגזאולגבימיתקןגזמסויםר

הפסקתשימוש
במיתקןגז

המנהלרשאילהורותלבעלרישיוןספקגזאולמחזיקבמיתקןגז,בהודעהבכתב,45ר )א(
להפסיקשימושבמיתקןגזולרוקןאתהגזמהמיתקןללאדיחוי,בהתקייםאחדמאלה:

מיתקןהגזטעוןהיתרולאניתןלגביוהיתר; )1(

אםראהשטעמיבטיחותשלאדםאורכושמחייביםזאתר )2(

המנהללאייתןהוראהלפיסעיףזהאלאלאחרשנתןלמישכלפיומופניתההוראה )ב(
הזדמנותלטעוןאתטענותיו;ואולם,המנהלרשאילתתהוראהלפיסעיףזהאףבטרם
נתןלמישכלפיומופניתההוראההזדמנותכאמוראםהיהלויסודסבירלהניחכימיתקן
הגזמהווהסכנהממשיתומיידיתלאדםאולרכוש,ובלבדשייתןלמישכלפיומופנית
ההוראההזדמנותלטעוןאתטענותיובהקדםהאפשרילאחרמתןההוראה,ולאיאוחר

מ־30ימיםלאחרמתןההוראהר

לאבוצעההוראהשנתןהמנהללפיסעיףזהוראההמנהלשאי־ביצועהמהווה )ג(
סכנהממשיתומיידיתלאדםאולרכוש,רשאיהואלנקוטצעדיםלכפייתקיומהאו
לבצעהבמקוםמישחייבבביצועהולגבותמהאדםשכלפיומופניתההוראהאתכפל
ההוצאותשהוציאלשםכך;עלגבייתהוצאותכאמוריחולוהוראותפקודתהמסים

)גבייה(8,כאילוהיומסכמשמעותובאותהפקודהר

הפסקתביצוע
עבודתגזשאינה

טעונהרישיון
עבודתגז

המנהלרשאילהורותלמישמבצעעבודתגזשביצועהאינוטעוןרישיוןעבודתגז46ר )א(
בהתאםלהוראותלפיסעיף14)ב()3(להפסיקלבצעה,אםמבצעעבודתהגזהפרהוראה

מההוראותלפיחוקזהאומהוראותלפיחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגזר

המנהללאייתןהוראהלפיסעיףזהאלאלאחרשנתןלמישכלפיומופניתההוראה )ב(
הזדמנותלטעוןאתטענותיו;ואולם,המנהלרשאילתתהוראהלפיסעיףזהאףבטרם
ניתנהלמישכלפיומופניתההוראההזדמנותכאמוראםהיהלויסודסבירלהניחכי
בשלפעילותוישחששלסכנהמיידיתשלפגיעהבאדםאושלגרימתנזקחמורלרכוש,
ובלבדשייתןלמישכלפיומופניתההוראההזדמנותלטעוןאתטענותיובהקדםהאפשרי

לאחרמתןההוראה,ולאיאוחרמ־30ימיםלאחרמתןההוראהר

פרק ו': פיקוח ואכיפה
הסמכתמפקחים

וסמכויותפיקוח
השררשאילהסמיך,מקרבעובדימשרדו,מפקחיםשיהיונתונותלהםהסמכויות47ר )א(

לפיפרקזה,כולןאוחלקן,לשםפיקוחעלביצועהוראותלפיחוקזה)בפרקזה-מפקח(ר

לאיוסמךמפקחלפיהוראותסעיףקטן)א(אלאאםכןמתקיימיםבוכלאלה: )ב(

משטרתישראלהודיעה,לאיאוחרמשלושהחודשיםמיוםקבלתפרטי )1(
העובד,כיהיאאינהמתנגדתלהסמכתומטעמיםשלשלוםהציבורוביטחונו,

לרבותבשלעברוהפלילי;

חוקיא"י,כרךב'עמ')ע(1374,)א(1399ר 8
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הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלולפיפרקזה, )2(
כפישהורההשר,בהסכמתהשרלביטחוןהפנים,וכןהכשרהמתאימהבנושאים
הנוגעיםלחוקזהולהוראותחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגז,כפישהורה

המנהל;

הואעומדבתנאיכשירותנוספיםכפישהורההשר,בהתייעצותעםהשר )3(
לביטחוןהפניםר

הודעהעלהסמכתמפקחלפיסעיףזהתפורסםברשומותובאתרהאינטרנטשל )ג(
המשרדר

לשםפיקוחעלביצועההוראותלפיחוקזהרשאימפקח- )ד(

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאו )1(
תעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאומסמךשישבהםכדי )2(
להבטיחאתביצועןשלההוראותלפיחוקזהאולהקלעלביצוען;בפסקהזו,

"מסמך"-לרבותפלטכהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-91995;

או המדידות את למסור דגימות, ליטול או מדידות או בדיקות לערוך )3(
הדגימותלבדיקתמעבדהמאושרת,לשמוראותןאולנהוגבהןבדרךאחרת,וכן
להורותלבעלרישיוןספקגזעלמסירתהמדידותאוהדגימותכאמורלבדיקת

מעבדהמאושרתאועלשמירתןלתקופהשיורהאולנהוגבהןבדרךאחרת;

להיכנסלמקוםשישלויסודלהניחכינמצאבומיתקןגז,לרבותלכלי )4(
תחבורהכשהואנייח,ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגוריםאלאעלפיצו
שלביתמשפט;ואולם,מפקחרשאילהיכנסלמקוםהמשמשלמגוריםגםבלאצו
שלביתמשפט,לבקשתהמחזיקבמקוםאואםישלויסודסבירלהניחשמיתקן
הגזהנמצאבמקוםמהווהסכנהממשיתומיידיתלאדםאולרכוש;לענייןזהלא

יראושטחיםמשותפיםבבנייןמגוריםכמקוםהמשמשלמגוריםר

התעוררחשדלביצועעבירהלפיהוראותחוקזה,רשאימפקח-48רסמכויותאכיפה

לחקורכלאדםהקשורלעבירהכאמוראושעשויותלהיותלוידיעותהנוגעות )1(
לעבירהכאמור;עלחקירהלפיפסקהזויחולוהוראותסעיפים2ו־3לפקודתהפרוצדורה

הפלילית)עדות(10,בשינוייםהמחויבים;

זויחולו לתפוסכלחפץהקשורלביצועעבירהכאמור;עלתפיסהלפיפסקה )2(
הוראותהפרקהרביעילפקודתסדרהדיןהפלילי)מעצרוחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"ט-

111969)בסעיףקטןזה-פקודתמעצרוחיפוש(,בשינוייםהמחויבים;

לבקשמביתמשפטצוחיפושלפיסעיף23לפקודתמעצרוחיפוש,ולבצעו;על )3(
28ו־45לפקודתמעצר 26עד 24)א()1(, זויחולוהוראותסעיפים חיפושלפיפסקה

וחיפוש,בשינוייםהמחויביםר

מפקחלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזהאלאבעתמילויתפקידו49רזיהוימפקח )א(
ובהתקייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

בעתביצועסמכויותיולפיסעיף48,הואלובשמדימפקחבצבעובצורה )2(
שהורההשרלענייןזה,ובלבדשהמדיםכאמוראינםנחזיםלהיותמדימשטרה;

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ר 9

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(439,)א(467ר 10

דינימדינתישראל,נוסחחדש12,עמ'284ר 11



ספרהחוקים2880,ב'בטבתהתשפ"א,2020ר12ר17 162

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעלתפקידוועלסמכויותיו )3(
שלמפקח,שאותהיציגעלפידרישהר

חובתההזדהותלפיסעיףקטן)א(לאתחולאםקיומהעלוללגרוםלפגיעהבביטחון )ב(
המפקחאובביטחוןאדםאחר;חלפההנסיבהשבשלהלאקייםהמפקחאתחובת
ההזדהותכאמורבסעיףקטןזה,יקייםהמפקחאתחובתוכאמורמוקדםככלהאפשרר

פרק ז': עונשין
העושהאחדמאלה,דינו-מאסרשנתייםאוקנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוק50רעונשין )א(

העונשין,ואםנעברההעבירהבידיתאגיד-כפלהקנסהאמור:

מבצעפעולתספקגזבלארישיוןספקגז,בניגודלהוראותסעיף2,ובלבד )1(
שאינופטורמחובתרישוילפיסעיף3;

מקיםאומפעילמיתקןגזטעוןהיתרבלאהיתרלמיתקןהגז,בניגודלהוראות )2(
סעיף9;

מבצעעבודתגזללארישיוןעבודתגז,בניגודלהוראותסעיף14)א(,ובלבד )3(
שאינופטורמחובתרישוילפיסעיף14)ב(;

בעלרישיוןספקגז- )4(

הרוכשגז,בניגודלהוראותסעיף19; )א(

המספקגזבניגודלהוראותסעיף20)א(; )ב(

גז,בניגוד רישיוןעבודת בעל גזאתמישאינו המעסיקבעבודת )ג(
להוראותסעיף39;

סוכן- )5(

הרוכשגז,בניגודלהוראותסעיף19כפישהוחלבסעיף34)1(; )א(

המספקגז,בניגודלהוראותסעיף20)א(כפישהוחלבסעיף34)2(; )ב(

גז,בניגוד רישיוןעבודת בעל גזאתמישאינו המעסיקבעבודת )ג(
להוראותסעיף39כפישהוחלבסעיף34ר

העושהאחדמאלה,דינו-מאסר18חודשיםאוקנסכאמורבסעיף61)א()3(לחוק )ב(
העונשין,ואםנעברההעבירהבידיתאגיד-כפלהקנסהאמור:

בעלרישיוןספקגז- )1(

המבצעפעולתספקגזשלאבהתאםלתנאירישיוןספקהגז,בניגוד )א(
להוראותסעיף2;

המבצעשינוייסודיבמיתקןגזטעוןהיתרבלאהיתרלביצועשינוי )ב(
יסודיבמיתקןהגז,בניגודלהוראותסעיף9;

שאינומבצעבדיקהראשוניתאובדיקהתקופתיתלמיתקןגזטעון )ג(
היתרשאינומיתקןגזלצריכהעצמית,בניגודלהוראותסעיף24)א(;

המבצעפעולתספקגזבאמצעותסוכןבלישהמנהלהתירלוברישיון )ד(
לעשותכןאושלאבהתאםלתנאיםשנקבעוברישיונו,בניגודלהוראות

סעיף28;

סוכן- )2(

המבצעפעולתספקגזשלאבהתאםלתנאירישיוןספקהגז,בניגוד )א(
להוראותסעיף2כפישהוחלבסעיף34;



163 ספרהחוקים2880,ב'בטבתהתשפ"א,2020ר12ר17

המבצעשינוייסודיבמיתקןגזטעוןהיתרבלאהיתרלביצועשינוי )ב(
יסודיבמיתקןהגז,בניגודלהוראותסעיף9כפישהוחלבסעיף34;

שאינומבצעבדיקהראשוניתאובדיקהתקופתיתלמיתקןגזטעון )ג(
היתרשאינומיתקןגזלצריכהעצמית,בניגודלהוראותסעיף24)א(כפי

שהוחלבסעיף34;

בעלרישיוןספקגזאומחזיקבמיתקןגזשאינופועלבהתאםלהוראת )3(
המנהללהפסיקשימושבמיתקןגזאולרוקןאותושניתנהלפיסעיף45;

בהתאם גז עבודת רישיון טעון אינו שביצועה גז, עבודת שמבצע מי )4(
להפסקת המנהל להוראת בהתאם פועל שאינו 14)ב()3( סעיף לפי להוראות

ביצועעבודתהגזשניתנהלפיסעיף46ר

לחוק 61)א()2( -מאסרשנהאוקנסכאמורבסעיף העושהאחדמאלה,דינו )ג(
העונשין,ואםנעברההעבירהבידיתאגיד-כפלהקנסהאמור:

בעלרישיוןספקגז- )1(

המקיםאומפעילמיתקןגזטעוןהיתראומבצעשינוייסודיבמיתקן )א(
כאמורשלאבהתאםלתנאיההיתר,בניגודלהוראותסעיף9;

שאינומבצעבדיקהראשוניתלמיתקןגזלצריכהעצמית,בניגוד )ב(
להוראותסעיף25)א(;

שאינומבצעבדיקהתקופתיתלמיתקןגזלצריכהעצמיתשהואמספק )ג(
לוגז,בניגודלהוראותסעיף25)ב(;

שאינומבצעבדיקהשלמיתקןגזלצריכהעצמיתאףשהתבקש )ד(
לעשותכןעלידיצרכןגז,בניגודלהוראותסעיף25)ה(;

שהואספקגזנכנסשאינומבצעבדיקהלמיתקןגזלצריכהעצמית )ה(
לפנישהואמספקגזלמיתקן,בניגודלהוראותסעיף25)ו(;

שאינומנתקאתזרימתהגזלמיתקןגז,בניגודלהוראותסעיף27)א( )ו(
עד)ג(;

המחדשאתזרימתהגזלמיתקןגזשנותקאוהמספקגזלמיתקןכאמור, )ז(
בניגודלהוראותסעיף27)ד(;

שאינופועלבהתאםלהוראתהמנהללתיקוןליקויאולהפסקתהפרה )ח(
שניתנהלפיסעיף43;

סוכן- )2(

המקיםאומפעילמיתקןגזטעוןהיתראומבצעשינוייסודיבמיתקן )א(
כאמורשלאבהתאםלתנאיההיתר,בניגודלהוראותסעיף9כפישהוחל

בסעיף34;

שאינומבצעבדיקהראשוניתלמיתקןגזלצריכהעצמית,בניגוד )ב(
להוראותסעיף25)א(כפישהוחלבסעיף34;

שאינומבצעבדיקהתקופתיתלמיתקןגזלצריכהעצמיתשהואמספק )ג(
לוגז,בניגודלהוראותסעיף25)ב(כפישהוחלבסעיף34;

שאינומבצעבדיקהשלמיתקןגזלצריכהעצמיתאףשהתבקש )ד(
שהוחל כפי 25)ה( סעיף להוראות בניגוד גז, צרכן ידי על כן לעשות

בסעיף34;
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שאינומבצעבדיקהמטעמושלספקגזנכנסלמיתקןגזלצריכה )ה(
עצמיתלפניהספקתגזלמיתקן,בניגודלהוראותסעיף25)ו(כפישהוחל

בסעיף34;

שאינומנתקאתזרימתהגזלמיתקןגז,בניגודלהוראותסעיף27)א( )ו(
עד)ג(כפישהוחלבסעיף34;

המחדשאתזרימתהגזלמיתקןגזשנותקאוהמספקגזלמיתקןכאמור, )ז(
בניגודלהוראותסעיף27)ד(כפישהוחלבסעיף34;

בעלרישיוןעבודתגזהמבצעעבודתגזללארישיוןלביצועאותהעבודה )3(
אושלאבהתאםלתנאיהרישיון,בניגודלהוראותסעיף14)א(;

מייצר,מייבא,רוכשמייבואאומספקגזשאינועומדבדרישותהתקן,בניגוד )4(
להוראותסעיף37;

)3( מישפטורמחובתקבלתרישיוןספקגזלפיהוראותסעיף3)א()2(או )5(
הרוכשגזבניגודלהוראותסעיף38)ב(ר

העושהאחדמאלה,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()1(לחוקהעונשין,ואםנעברה )ד(
העבירהבידיתאגיד-כפלהקנסהאמור:

צרכןגזשאינוצרכןגזביתי- )1(

המחדשאתזרימתהגזלמיתקןגזשנותק,בניגודלהוראותסעיף27)ד(; )א(

הרוכשגזבניגודלהוראותסעיף38)א(; )ב(

מישאינוצרכןגזביתיואינובעלרישיוןספקגזאוסוכןהמעסיקבעבודת )2(
גזאתמישאינובעלרישיוןעבודתגז,בניגודלהוראותסעיף39ר

המפרהוראהמהוראותלפיחוקזהכמפורטבתוספתהתשיעית,דינו-מאסר )ה(
שישהחודשיםאוקנסכאמורבסעיף61)א()1(לחוקהעונשין,ואםנעברההעבירהבידי

תאגיד-כפלהקנסהאמורר

אחריותנושא
משרהבתאגיד

נושאמשרהבתאגידחייבלפקחולעשותכלשניתןלמניעתעבירהלפיסעיף5150ר )א(
זו,דינו-מחציתהקנסהקבוע בידיהתאגידאובידיעובדמעובדיו;המפרהוראה

ליחידבשלאותהעבירהאוקנסכאמורבסעיף61)א()1(לחוקהעונשין,לפיהגבוהר

נעברהעבירהלפיסעיף50בידיתאגידאובידיעובדמעובדיו,חזקההיאכינושא )ב(
משרהבתאגידהפראתחובתולפיסעיףקטן)א(,אלאאםכןהוכיחכיעשהכלשניתן

כדילמלאאתחובתור

בסעיףזה,"נושאמשרה"-מנהלפעילבתאגיד,שותףלמעטשותףמוגבל,אובעל )ג(
תפקידאחרהאחראימטעםהתאגידעלהתחוםשבובוצעההעבירהר

פרק ח': עיצום כספי

סימן א': הטלת עיצום כספי

המפרהוראהמההוראותלפיחוקזההחלהעליו,כמפורטלהלן,רשאיהמנהל52רעיצוםכספי )א(
להטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזה:

בעלרישיוןספקגזאובעלרישיוןעבודתגזכמפורטבטורא'בחלקא'לעניין )1(
הוראותהחוקאובחלקג'לתוספתהעשיריתלענייןתקנותוצווים-בסכוםהנקוב

בטורב'באותהתוספתלצדאותההפרה;
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מישהפרהוראהמהוראותלפיחוקזהכמפורטבטורא'בחלקב'לתוספת )2(
העשירית-בסכוםהנקובבטורב'באותהתוספתלצדאותההפרהר

המפרהוראהמהוראותחוקהתקניםכמפורטבטורא'בחלקד'לתוספתהעשירית, )ב(
רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזהבסכוםהנקובבטורב'באותה

תוספתלצדאותההפרהר

סוכןשהפרהוראהמההוראותכאמורבסעיפיםקטנים)א()1(ו־)ב(כפישהוחלה )ג(
לגביובסעיף34,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפיהוראותפרקזהבסכום

שניתןלהטילעלבעלרישיוןספקהגזבשלאותההפרהר

הודעהעלכוונת
חיוב

היהלמנהליסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראהמההוראותלפיחוקזהאו53ר )א(
הוראהמהוראותחוקהתקניםכאמורבסעיף52)בפרקזה-המפר(,ובכוונתולהטיל
עליועיצוםכספילפיאותוסעיף,ימסורלמפרהודעהעלהכוונהלהטילעליועיצום

כספי)בפרקזה-הודעהעלכוונתחיוב(ר

בהודעהעלכוונתחיוביצייןהמנהל,ביןהשאר,אתאלה: )ב(

ומועד ההפרה את המהווה המעשה( - זה )בפרק המחדל או המעשה )1(
ביצועו;

סכוםהעיצוםהכספיוהתקופהלתשלומו; )2(

זכותושלהמפרלטעוןאתטענותיולפניהמנהללפיהוראותסעיף54; )3(

הסמכותלהוסיףעלסכוםהעיצוםהכספיבשלהפרהנמשכתאוהפרה )4(
חוזרתלפיהוראותסעיף56ושיעורהתוספתר

מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובלפיהוראותסעיף53רשאילטעוןאתטענותיו,54רזכותטיעון
בפניהמנהל,בכתבאובעלפהלפיהחלטתהמנהל,לענייןהכוונהלהטילעליועיצום
כספיולענייןסכומו,בתוך45ימיםממועדמסירתההודעה,ורשאיהמנהללהאריךאת

התקופההאמורהבתקופהנוספתשלאתעלהעל45ימיםר

החלטתהמנהל
ודרישתתשלום

המנהליחליט,לאחרששקלאתהטענותשנטענולפיסעיף54,אםלהטילעלהמפר55ר )א(
עיצוםכספי,ורשאיהואלהפחיתאתסכוםהעיצוםהכספילפיהוראותסעיף57ר

החליטהמנהללפיהוראותסעיףקטן)א(- )ב(

להטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלודרישה,בכתב,לשלםאתהעיצום )1(
הכספי)בפרקזה-דרישתתשלום(,שבהיציין,ביןהשאר,אתסכוםהעיצום

הכספיהמעודכןואתהתקופהלתשלומו;

שלאלהטילעלהמפרעיצוםכספי-ימסורלוהודעהעלכך,בכתבר )2(

בדרישתהתשלוםאובהודעהלפיסעיףקטן)ב(יפרטהמנהלאתנימוקיהחלטתור )ג(

לאטעןהמפראתטענותיולפיהוראותסעיף54בתוךהתקופההאמורהבאותו )ד(
סעיף,יראואתההודעהעלכוונתחיוב,בתוםאותהתקופה,כדרישתתשלוםשנמסרה

למפרבמועדהאמורר

הפרהחוזרת
והפרהנמשכת

בהפרהנמשכתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרההחלקהעשרים56ר )א(
שלולכלחודשמלאשבונמשכתההפרהר

בהפרהחוזרתייווסףעלהעיצוםהכספיהקבועלאותההפרהסכוםהשווהלעיצום )ב(
הכספיכאמור;לענייןזה,"הפרהחוזרת"-הפרתהוראהמההוראותלפיחוקזהאו
מהוראותחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגז,כאמורבסעיף52,בתוךשנתייםמהפרה

קודמתשלאותההוראהשבשלההוטלעלהמפרעיצוםכספיאושבשלההורשער
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המנהלאינורשאילהטילעיצוםכספיבסכוםהנמוךמהסכומיםהקבועיםבסימןזהאלא57רסכומיםמופחתים
במקרים,בנסיבותובהתאםלשיקוליםהמפורטיםבתוספתהאחת־עשרהובשיעורים

הקבועיםבהר

סכוםמעודכןשל
העיצוםהכספי

העיצוםהכספייהיהלפיסכומוהמעודכןביוםמסירתדרישתהתשלום,ולגבי58ר )א(
מפרשלאטעןאתטענותיולפניהמנהלכאמורבסעיף54-ביוםמסירתההודעהעל
כוונתחיוב;הוגשערעורלביתמשפטלפיסעיף66ועוכבתשלומושלהעיצוםהכספי
בידיהמנהלאוביתהמשפטיהיההעיצוםהכספילפיסכומוהמעודכןביוםההחלטה

בערעורר

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםבתוספתהעשיריתיתעדכנוב־1בינוארבכל )ב(
שנה)בסעיףקטןזה-יוםהעדכון(,בהתאםלשיעורשינויהמדדהידועביוםהעדכון
לעומתהמדדשהיהידועב־1בינוארשלהשנההקודמת;הסכומיםהאמוריםיעוגלו
לסכוםהקרובשהואמכפלהשל10שקליםחדשים;עדכוןראשוןלפיסעיףקטןזהיהיה
ביוםכ"חבטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(;לענייןזה,"מדד"-מדדהמחיריםלצרכן

שמפרסמתהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהר

המנהליפרסםברשומותובאתרהאינטרנטשלהמשרדהודעהעלסכומיהעיצום )ג(
הכספיהמעודכניםלפיסעיףקטן)ב(ר

המועדלתשלום
העיצוםהכספי

המפרישלםאתהעיצוםהכספיבתוך45ימיםמיוםמסירתדרישתהתשלוםכאמור59ר
בסעיף55ר

הפרשיהצמדה
וריבית

לאשילםהמפרעיצוםכספיבמועד,ייווספועלהעיצוםהכספילתקופתהפיגורהפרשי60ר
הצמדהוריביתכהגדרתםבחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-121961)בפרקזה-

הפרשיהצמדהוריבית(,עדלתשלומור

עיצוםכספיייגבהלאוצרהמדינה,ועלגבייתויחולחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרות61רגבייה
והוצאות,התשנ"ה-131995ר

סימן ב': התראה מינהלית

היהלמנהליסודסבירלהניחכיאדםהפרהוראהמההוראותלפיחוקזה,כאמור62רהתראהמינהלית )א(
בסעיף52,והתקיימונסיבותשקבעהמנהלבנהלים,באישורהיועץהמשפטילממשלה,
רשאיהוא,במקוםלהמציאלמפרהודעהעלכוונתחיובולהטילעליועיצוםכספילפי
הוראותסימןא',להמציאלוהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזה;בסעיףקטןזה,
"היועץהמשפטילממשלה"-לרבותמשנהליועץהמשפטילממשלהשהיועץהמשפטי

לממשלההסמיכולענייןזהר

בהתראההמינהליתיצייןהמנהלמהוהמעשההמהווהאתההפרהומועדביצועו, )ב(
יודיעלמפרכיעליולהפסיקאתההפרהוכיאםימשיךבהפרהאויחזורעליהיהא
צפוילעיצוםכספיבשלהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,לפיהעניין,כאמורבסעיף64,

וכןיצייןאתזכותושלהמפרלבקשאתביטולההתראהלפיהוראותסעיף63ר

נהליםלפיסעיףקטן)א(שקבעהמנהליפורסמובאתרהאינטרנטשלהמשרדר )ג(

בקשהלביטול
התראהמינהלית

נמסרהלמפרהתראהמינהליתכאמורבסעיף62,רשאיהואלפנותלמנהלבכתב,63ר )א(
בתוך45ימים,בבקשהלבטלאתההתראהבשלאחדמטעמיםאלה:

המפרלאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפרהמפורטבהתראהאינומהווההפרהר )2(

ס"חהתשכ"א,עמ'192ר 12

ס"חהתשנ"ה,עמ'170ר 13
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קיבלהמנהלבקשהלביטולהתראהמינהליתלפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאי )ב(
הואלבטלאתההתראהאולדחותאתהבקשהולהותיראתההתראהעלכנה;החלטת

המנהלתינתןבכתב,ותימסרלמפרבצירוףנימוקיםר

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת

לאחרהתראה
מינהלית

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזהוהמפרהמשיךלהפראת64ר )א(
ההוראהשבשלהנמסרהלוההתראה,יראואתההפרהכאמורכהפרהנמשכתלעניין
סעיף56)א(,והמנהלימסורלמפרהודעהעלכוונתחיובבשלההפרההנמשכתבהתאם
להוראותסעיף53,בשינוייםהמחויבים;מפרשנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובכאמור
ו־55, 54 סעיפים הוראות זה לעניין ויחולו המנהל לפני טענותיו את לטעון רשאי

בשינוייםהמחויביםר

נמסרהלמפרהתראהמינהליתלפיהוראותסימןזהוהמפרחזרוהפראתההוראה )ב(
שבשלהנמסרהלוההתראה,בתוךשנתייםמיוםמסירתההתראה,יראואתההפרה
56)ב(,והמנהלימסורלמפרהודעהעל הנוספתכאמורכהפרהחוזרתלענייןסעיף
כוונתחיובבשלההפרההחוזרת,בהתאםלהוראותסעיף53,בשינוייםהמחויבים;מפר
שנמסרהלוהודעהעלכוונתחיובכאמוררשאילטעוןאתטענותיולפניהמנהלויחולו

לענייןזההוראותסעיפים54ו־55,בשינוייםהמחויביםר

סימן ג': הוראות כלליות

עיצוםכספיבשל
הפרהלפיחוקזה

ולפיחוקאחר

עלמעשהאחדהמהווההפרהשלהוראהמההוראותכאמורבסעיף52ושלהוראה65ר
מההוראותלפיחוקאחרלאיוטליותרמעיצוםכספיאחדר

עלהחלטהסופיתשלהמנהללפיפרקזהניתןלערערלביתמשפטהשלוםשבו66רערעור )א(
יושבנשיאביתמשפטהשלום;ערעורכאמוריוגשבתוך30ימיםמיוםשנמסרהלמפר

הודעהעלההחלטהר

איןבהגשתערעורלפיסעיףקטן)א(כדילעכבאתתשלוםהעיצוםהכספי,אלא )ב(
אםכןהסכיםלכךהמנהלאושביתהמשפטהורהעלכךר

החליטביתהמשפטלקבלערעורשהוגשלפיסעיףקטן)א(לאחרששולםהעיצום )ג(
הכספילפיהוראותפרקזה,והורהעלהחזרתסכוםהעיצוםהכספיששולםאועל
הפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכוםששולםאוכלחלקממנואשרהופחת,בתוספת

הפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלומועדיוםהחזרתור

הטילהמנהלעיצוםכספילפיפרקזה,יפרסםבאתרהאינטרנטשלהמשרדאת67רפרסום )א(
הפרטיםשלהלן,בדרךשתבטיחשקיפותלגביהפעלתשיקולדעתובקבלתההחלטה

להטילעיצוםכספי:

דברהטלתהעיצוםהכספי; )1(

מהותההפרהשבשלההוטלהעיצוםהכספיונסיבותההפרה; )2(

סכוםהעיצוםהכספישהוטל; )3(

אםהופחתהעיצוםהכספי-הנסיבותשבשלהןהופחתסכוםהעיצום )4(
ושיעורההפחתה;

פרטיםעלהמפרהנוגעיםלעניין; )5(

שמושלהמפר-אםהמפרהואתאגידר )6(

הוגשערעורלפיסעיף66,יפרסםהמנהלבפרסוםלפיסעיףקטן)א(גםאתדבר )ב(
הגשתהערעורואתתוצאותיו,באותההדרךשפרסםלפיסעיףקטן)א(ר
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א()6(,המנהלרשאילפרסםאתשמושלמפרשהוא )ג(
יחידלאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאתטענותיולענייןזה,אםסברשהדברנחוץלצורך
אזהרתהציבור;ההזדמנותלטעוןטענותלפיסעיףקטןזהיכולשתינתןלמפרבמסגרת
זכותהטיעוןלפיסעיף54,ובלבדשהמנהלהודיעלמפרעלכוונתולפרסםאתשמו

בהודעהעלכוונתחיובלפיסעיף53ר

עלאףהאמורבסעיףזה,לאיפרסםהמנהלפרטיםשהםבגדרמידעשרשות )ד(
ציבוריתמנועהמלמסורלפיסעיף9)א(לחוקחופשהמידע,התשנ"ח-141998,וכןרשאי
הואשלאלפרסםפרטיםלפיסעיףזהשהםבגדרמידעשרשותציבוריתאינהחייבת

למסורלפיסעיף9)ב(לחוקהאמורר

פרסוםלפיסעיףזהבענייןעיצוםכספישהוטלעלתאגידיהיהלתקופהשלארבע )ה(
שנים,ובענייןעיצוםכספישהוטלעליחיד-לתקופהשלשנתיים;בפרסוםכאמור
יישםהמנהלאמצעיםטכנולוגייםנאותיםומתקדמיםכדילמנוע,ככלהאפשר,את
העיוןבפרטיםשפורסמובאתרהאינטרנטשלהמשרדבתוםתקופתהפרסום,ובלבד

שישאמצעיםמקובליםלמניעתהעיוןכאמורר

השררשאילקבועדרכיםנוספותלפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהר )ו(

שמירתאחריות
פלילית

תשלוםעיצוםכספיאוהמצאתהתראהמינהליתלפיפרקזהלאיגרעומאחריותו68ר )א(
הפליליתשלאדםבשלהפרתהוראהמההוראותלפיחוקזהאומהוראותלפיחוק

התקניםבקשרלגזאולמיתקןגז,כאמורבסעיף52,המהווהעבירהר

שלחהמנהללמפרהודעהעלכוונתחיובאוהמציאלוהתראהמינהליתבשל )ב(
הפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,לאיוגשנגדוכתבאישוםבשלאותה

הפרהאלאאםכןהתגלועובדותחדשותהמצדיקותזאתר

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשלהפרההמהווהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(, )ג(
לאינקוטנגדוהמנהלהליכיםלפיפרקזהבשלאותההפרה,ואםהוגשכתבהאישום
בנסיבותהאמורותבסעיףקטן)ב(לאחרשהמפרשילםעיצוםכספי-יוחזרלוהסכום

ששולםבתוספתהפרשיהצמדהוריביתמיוםתשלוםהסכום,עדיוםהחזרתור

פרק ט': תחולה על המדינה ועל מערכת הביטחון
בפרקזה-69רהגדרות-פרקט'

"גוףביטחוני"-גוףמהגופיםהמנוייםבהגדרה"מערכתהביטחון";

"התאמהביטחונית"-כמשמעותהבסעיף15לחוקשירותהביטחוןהכללי,התשס"ב-
;152002

"מערכתהביטחון"-כלאחדמאלה:

משרדהביטחוןויחידותהסמךשלו; )1(

צבאהגנהלישראל; )2(

יחידותויחידותסמךשלמשרדראשהממשלהשעיקרפעילותןבתחום )3(
ביטחוןהמדינה;

20לחוקלהסדרתהביטחון מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף )4(
בגופיםציבוריים,התשנ"ח-161998,שאינםיחידותכאמורבפסקה)3(ואשרשר

הביטחוןהודיעעליהםלשר;

ס"חהתשנ"ח,עמ'226ר 14

ס"חהתשס"ב,עמ'179ר 15

ס"חהתשנ"ח,עמ'348ר 16
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משטרתישראל,שירותבתיהסוהרוהרשותלהגנהעלעדים; )5(

"פקודותהצבא"-כהגדרתןבחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-171955;

"קציןבכיר"ו"קציןמוסמך"-כהגדרתםבסעיף10לחוקהגנתהסביבה)סמכויותפיקוח
ואכיפה(,התשע"א-182011;

"השרהממונה"-כמפורטלהלן:

לענייןגוףהמנויבפסקאות)1(,)2(או)4(להגדרה"מערכתהביטחון"-שר )1(
הביטחון;

לענייןגוףהמנויבפסקה)3(להגדרה"מערכתהביטחון"-ראשהממשלה; )2(

לענייןגוףהמנויבפסקה)5(להגדרה"מערכתהביטחון"-השרלביטחון )3(
הפניםר

הוראותחוקזהיחולוגםעלהמדינהר70רתחולהעלהמדינה

תחולהעלצבא
הגנהלישראל

עלאףהאמורבסעיף71-70ר

הובלתמכליםמיטלטליםבידיצבאהגנהלישראלפטורהמחובתקבלתרישיון )1(
ספקגז,ובלבדשבוצעהלפינהליםשנקבעולענייןזהבפקודותהצבא;נהליםכאמור

ייקבעובשיםלבלהוראותלפיחוקזהובהסכמתהמנהל;

ההוראותלפיחוקזהלאיחולועלהקמהשלמיתקןגזטעוןהיתרהמשמשלאחסון )2(
מכליםמיטלטליםבשטחהמוחזקבידיצבאהגנהלישראלולשימושהצבאועלהפעלה
שלמיתקןכאמוראועלשינוייסודיבוהמבוצעיםעלידיצבאהגנהלישראל,ובלבד
שבוצעועלפיפקודותהצבאשייקבעולענייןזהבהסכמתהמנהלויבטיחואתרמת

הבטיחותהנדרשתלפיחוקזה;

בעלרישיוןספקגזשהתקשרעםמשרדהביטחוןלשםהקמהאוהפעלהשלמכל )3(
נייחשהואמיתקןגזטעוןהיתרבשטחהמוחזקבידיצבאהגנהלישראלולשימושהצבא
אולשםביצועשלשינוייסודיבמיתקןכאמור-פטורמחובתקבלתהיתרלמיתקןגז,
ובלבדשבהתקשרותנקבעותנאיםהמבטיחיםאתרמתהבטיחותהנדרשתלפיחוקזה;
איןבהוראותפסקהזוכדילגרועמחובתושלבעלרישיוןספקגזאושלסוכןמטעמו
לפעולבהתאםלהוראותלפיחוקזהולהוראותלפיחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקן

גזכאמור;

חובתהדיווחלפיהוראותסעיף23לאתחולעלמיתקניגזשבעלרישיוןספקגז )4(
מספקלהםגזבשטחהמוחזקבידיצבאהגנהלישראלולשימושהצבאר

הוראותמיוחדות
לענייןסמכויות

פיקוחואכיפה
כלפימערכת

הביטחון

עלאףהאמורבפרקו',לענייןסמכויותפיקוחואכיפהכלפימערכתהביטחוןיחולו72ר )א(
הוראותסעיפיםקטנים)ב(עד)ז(ר

מפקחלאיפעילאתסמכויותיולפידיניהגפ"מלענייןמיתקןגזהמוחזקבידיצבא )ב(
הגנהלישראל,למעטמיתקןגזהמשמשלמילויגזאותחנתתדלוקבגזר

מפקחלאיפעילסמכויותיולפידיניהגפ"מלענייןמיתקןגזמסויםהמוחזקבידי )ג(
יחידותסמךשלמשרדראשהממשלהשעיקרפעילותןבתחוםביטחוןמדינתישראל
אםראהראשהממשלהכיישצורךבכךבמקריםחריגיםומטעמיםמיוחדיםשלביטחון

המדינההמתקיימיםלגביאותומיתקן,לענייןכלסמכויותהמפקחאוחלקןר

ס"חהתשט"ו,עמ'171ר 17

ס"חהתשע"א,עמ'738ר 18
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מפקחלאיפעילסמכויותיולפידיניהגפ"מלענייןמיתקןגזמסויםהמוחזקבידי )ד(
יחידותסמךשלמשרדהביטחוןשעיקרפעילותןבתחוםביטחוןהמדינה,אםראהראש
הממשלה,לפיהמלצתשרהביטחון,כיישצורךבכךבמקריםחריגיםומטעמיםמיוחדים
שלביטחוןהמדינההמתקיימיםלגביאותומיתקן,לענייןכלסמכויותהמפקחאוחלקןר

)ד(,יחולועלהגוףהביטחוני )ג(או החליטראשהממשלהכאמורבסעיףקטן )ה(
הוראותסעיף71)4(,בשינוייםהמחויבים;ראשהממשלהיודיעלשרעלהחלטתור

צבאהגנהלישראלויחידותסמךשהוחלטלגבימיתקןגזמסויםהמוחזקבידיהן )ו(
כאמורבסעיףקטן)ג(או)ד(יקבעובפקודותהצבאאובהוראותפנימיות,לפיהעניין,
בהסכמתהמנהל,אתאופןהפיקוחעלביצועדיניהגפ"מ;פקודותאוהוראותפנימיות
רמת את ויבטיחו בהם והשימוש הגז מיתקני במאפייני בהתחשב ייקבעו כאמור
הבטיחותהנדרשתלפידיניהגפ"מואתהאפשרותלפקחעלביצועם,ובכללזהלעניין
העברתמידעמהגוףהביטחונילמנהללגביהפרהשלדיניהגפ"משביצעבעלרישיון

ספקגזהמספקגזלגוףהביטחוניר

לענייןמיתקןגזהמוחזקבידיגוףביטחונישאינוצבאהגנהלישראלאושאינו )ז(
יחידתסמךשהוחלטלגבימיתקןגזמסויםהמוחזקבידיהכאמורבסעיפיםקטנים)ג(
או)ד(,מפקחיפעילאתסמכויותיולפידיניהגפ"מבכפוףלהוראותסעיפים73עד80ר

בסעיףזה,"דיניהגפ"מ"-ההוראותלפיחוקזהוההוראותלפיחוקהתקניםבקשר )ח(
לגזאולמיתקןגזר

התאמהביטחונית
ומידעמסווג

התאמה73ר לו נקבעה כן אם אלא 72 בסעיף כאמור סמכויותיו את מפקח יפעיל לא
ביטחוניתמתאימהלכךובהתאםלכלליאבטחתהמידעשלגוףביטחוני;גוףביטחוני

יביאלידיעתהמנהלאתכלליאבטחתהמידעהאמוריםר

קציןבכיראוקציןמוסמךרשאילעכבאתכניסתוהמיידיתשלמפקחלמיתקן74רסמכותכניסה )א(
שלגוףביטחוני,אםמצאכיהתקייםאחדמאלה:

כניסתובאותההעתתשבשפעילותמבצעיתאומודיעינית,חקירהפלילית )1(
אותרגילאואימוןרחביהיקף,אושנעשהבהםשימושבאמצעילחימה;

מתרחשתבמקוםפעילותעוינת; )2(

מתקיימתבמיתקןפעילותשמפקחאינורשאילהיחשףלהמטעמיםשל )3(
ביטחוןהמדינהאויחסיהחוץשלמדינתישראלר

קבעקציןבכיראוקציןמוסמךכאמורבסעיףקטן)א(,יודיעעלכךלמנהלאו )ב(
לעובדהמשרדשהמנהלהסמיכולכך,וייקבעמועדחדשלכניסתושלהמפקח,מוקדם

ככלהאפשרלאחרשחלפההעילהשמנעהאתכניסתור

דרשמפקחמאדםלהזדהותלפניולשםהפעלתסמכויותיובמיתקןשלגוףביטחוני,75רהזדהות
וכלליאבטחתהמידעשלהגוףהביטחוניאוסריםעלאותואדםלהזדהותאלאלפנימי
שמוסמךלכךעלפיהם,רשאיאותואדםלהימנעמהצגתתעודהמזההולמסורכינויאו
מידעאחרשיאפשראתאיתורוככלשיידרשבאמצעותהקציןהמוסמך,באופןשיאפשר

אתזימונולחקירהככלשיידרשר

לשםהפעלתסמכויותיו,רשאימפקחלהשתמשבאמצעיםשוניםלתיעודממצאיו;76רתיעודממצאים
הכנסתהאמצעיםהאמוריםאותנאיהשימושבהםיהיובהתאםלכלליאבטחתהמידע

שלהגוףהביטחוניובאופןשיאפשראתהתיעודהנדרשר

מסירתידיעות
ומסמכים

להתאמתו77ר בהתאם תהיה למפקח, חלקם, או כולם מסמך, או ידיעה מסירת )א(
הביטחוניתובהתאםלכלליאבטחתהמידעשלהגוףהביטחוני,אולם-
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רגישות בעלי מסוימים מסמך או ידיעה כי להורות רשאי מוסמך קצין )1(
ביטחוניתמיוחדתלאיועברולמפקח,אףאםהתאמתוהביטחוניתמתאימה,

אלאלמנהל;

קציןמוסמךרשאילהורותכימפקחלאיוציאממיתקןשלגוףביטחונימסמך )2(
מסויםשהקציןהמוסמךקבעלגביוכיהואבעלרגישותביטחוניתמיוחדת;מסמך
כאמוריישמרבמקוםשייועדלשםכךבמיתקן,ויהיהנגישלמפקחאולמנהל,

לפיהעניין,בהתאםלכלליאבטחתהמידעשלהגוףהביטחוניר

קציןמוסמךרשאילהורותכימידעמסווגשאינוקשורלחומרהחקירהואינוקשור )ב(
במישריןלעילתהפיקוחלאייכללבידיעהאובמסמךהנמסריםלמפקחאולמנהל

כאמורבסעיףקטן)א()1(,ובלבדשיידעאתהמפקחבכךשהשמיטמידער

מדידותודגימותשהןאותוצאותיהןעשויותלהיותמסווגות,יבוצעוויישמרובמעבדות78רמדידותודגימות
מסווגותשאישרהמנהל,בהסכמתקציןבכיר,ובלבדשלאיהיהבכךכדילמנועעריכת

מדידהאונטילתדגימהר

יינזקו79רתפיסה ביטחוני גוף מידי הוצאתו בשל כי חשש שיש חפץ מפקח יתפוס לא )א(
משמעותיתכשירותושלהגוףהביטחוני,רמתהכוננותשלוויכולתולהגןעלביטחון

המדינהאועלשלוםהציבורר

קציןמוסמךרשאילהורותכימפקחלאיוציאממיתקןשלגוףביטחוניחפץמסוים )ב(
שהקציןהמוסמךקבעלגביוכיהואבעלרגישותביטחוניתמיוחדת;חפץכאמוריישמר
במקוםשייועדלשםכךבמיתקן,בהתאםלכלליאבטחתהמידעשלהגוףהביטחוני,

ויהיהנגישלמפקחר

מסירתמידעלמנהלאולעובדהמשרדלפיפרקזהתהיהבהתאםלהתאמתוהביטחונית80רסייגלמסירתמידע
שלהמנהלאושלעובדהמשרדר

פרק י': הוראות שונות
איןבהוראותחוקזהכדילגרועמהוראותכלדין,ובכללזהמהוראותלפידיןהמחייבות81רשמירתדינים

היתר,רישיוןאואישורלמיתקןגזומהוראותלפיחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-191981ר

פרסוםרישיונות
ספקיגזורשימת

רישיונותספקיגז
וסוכניהם

רישיונותספקיגזורשימתבעלירישיונותספקיגזוהסוכניםשפועליםמטעמםיפורסמו82ר
באתרהאינטרנטשלהמשרד;המידעלפיסעיףזהיעודכןמעתלעתר

השרממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותבכלענייןהנוגעלביצועור83רביצועותקנות )א(

בלילגרועמכלליותהאמורבסעיףקטן)א(,השררשאילהתקיןתקנותבעניינים )ב(
אלה:

בטיחותביצועפעולתספקגזאועבודתגז; )1(

בטיחותמיתקןגז,ובכללזהטיפולבאירועגז; )2(

בטיחותהצריכהשלגז; )3(

החזקה,אחסוןאוהובלהשלמכלמיטלטלבידיצרכןגז; )4(

מתןהודעהמוקדמתלצרכןגזעלמועדבדיקהשלמיתקןגזוביצועעבודת )5(
גז;

ס"חהתשמ"א,עמ'248ר 19
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קביעתאגרותבעדבקשותלרישיונותוהיתריםלפיחוקזהוחידושם,ובכלל )6(
זהבקשהלביצועפעולתספקגזבאמצעותסוכן,וגבייתתשלומיםבשלהוצאות
שהוציאההמדינהלפיחוקזה;תקנותלפיפסקהזויותקנובהסכמתשרהאוצר;

חובתמסירתמידעשתחולעלבעלירישיונותלפיחוקזהלענייןרכישה )7(
אוהספקהשלגזאומיתקניגז;

השמדתמיתקןגזשאינועומדבדרישותתקןרשמילענייןבטיחותמיתקן )8(
גזאובדרישותלענייןבטיחותמיתקןגזשקבעהשרלפיפסקה)2(ר

תקנותלפיסעיפיםקטנים)א(ו־)ב(יכולשיהיוכלליותאולסוגיםשלגז,של )ג(
מיתקניגזאושלעבודותגז,לפיהענייןר

תקנותלפיסעיףקטן)ב()1(עד)7(טעונותאישורשלועדתהכלכלהר )ד(

השר,באישורועדתהכלכלה,רשאי,בצו,לשנותאתהתוספות,ולענייןשינויהתוספת84רשינויהתוספות
התשיעית,התוספתהעשיריתוהתוספתהאחת־עשרה-גםבהסכמתשרהמשפטים,
ובלבדשסכומיהעיצוםהכספישייקבעולפיסעיףזהבתוספתהעשיריתלאיעלועל

סכומיםאלה,לפיהעניין:

1,500,000שקליםחדשים-לענייןהפרותשלהוראותחוקזהוהוראותחוק )1(
התקנים;

200,000שקליםחדשים-לענייןהפרותשלהוראותהתקנותר )2(

פרק י"א: תיקונים עקיפים
תיקוןחוקהגז

)בטיחותורישוי(-
מס'8

בחוקהגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-201989)בחוקזה-חוקהגז)בטיחותורישוי((-85ר

בסעיף1- )1(

ההגדרות"גז","גזפחמימנימעובה"ו"מיתקןגזפחמימנימעובהלצריכה )א(
עצמית"-יימחקו;

במקוםההגדרה"גזטבעי"יבוא: )ב(

""גז","גזטבעי","הממונה"ו"המנהל"-כהגדרתםבסעיף2לחוקמשק
הגזהטבעי;";

גז",במקום"מיתקן,מכשיר,אואבזר"יבוא"מיתקןאו בהגדרה"מיתקן )ג(
מכשיר",במקום"להולכה,למדידה,לשקילה,להפצה,"יבוא"למדידה,",במקום
"לשריפתגזישריפהשלגזולפליטתם"יבוא"לשריפהשלגזולפליטתםשלגזי

שריפה"והמילים"קבועיםאומיטלטלים"-יימחקו;

בהגדרה"עבודתגז",לפני"התקנה"יבוא"תכנון,",אחרי"בדיקה,"יבוא )ד(
"הפעלה,"ובמקום"הולכהאוהובלה"יבוא"אוהולכה";

בהגדרה"ספקגז",במקום"החסנה,הולכה,הובלהאושיווקשלגז"יבוא )ה(
"החסנהאוהולכהשלגז,למעטאםהעיסוקכאמורנעשהבתחנתתדלוקכלי
רכבבגזטבעירקלשםתדלוקשלכלירכבבאותהתחנה,ולמעטאדםשעסקו

שיווקשלגז";

בהגדרה"השר",במקום"האנרגיהוהתשתית"יבוא"האנרגיה"; )ו(

בסעיף2,במקום"ההולכה,ההובלה"יבוא"ההולכה"; )2(

סעיף3-בטל; )3(

ס"חהתשמ"ט,עמ'108;התש"ף,עמ'152ר 20
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בסעיף4)א(,פסקה)1(-תימחק; )4(

בסעיף5,בכלמקום,במקום"המנהל"יבוא"הממונה"; )5(

סעיף6-בטל; )6(

בסעיף8- )7(

בסעיףקטן)א(,במקום"המנהל"יבוא"הממונה"; )א(

סעיףקטן)ב(-בטל; )ב(

סעיף8א-בטל; )8(

בסעיפים8חו־8י,בכלמקום,במקום"המנהל"יבוא"הממונה"; )9(

בסעיף8יג,במקום"14,6,5)5("יבוא"5"; )10(

בסעיף8טו)א()1(,)ב()1(ו–)ו()2(,בכלמקום,במקום"המנהל"יבוא"הממונה"; )11(

בסעיף9,האמורבויסומן")א(",ואחריויבוא: )12(

אדםלאיעסיקאדםאחרבעבודתגזשחלהעליהחובתרישוילפיסעיף ")ב(
קטן)א(אלאאםכןאותואדםהואבעלרישיוןלפיאותוסעיףקטןר";

בסעיף11,במקום"למנהל"יבוא"לממונה"; )13(

במקוםסעיף12יבוא: )14(

"תנאיםלמתן
רישיוןספקגז

תאגיד12ר שהוא למבקש גז ספק רישיון לתת רשאי המנהל
שנרשםעלפידיןבישראלר";

בסעיף13,בכלמקום,אחרי"המנהל"יבוא"אוהממונה,לפיהעניין"; )15(

בסעיף14- )16(

בפסקה)1(,המילים"ואםהואיחיד-גםלועצמו,"-יימחקו; )א(

פסקה)5(-תימחק; )ב(

בסעיף15,בכלמקום,במקום"המנהל"יבוא"הממונה"; )17(

בסעיף16- )18(

בסעיףקטן)א(,במקום"סעיפים10או11הואלשלוששנים"יבוא"סעיף10 )א(
הואלעשרשניםותוקפושלרישיוןלפיסעיף11הואלחמששנים";

בסעיףקטן)ב(,אחרי"המנהל"יבוא"אוהממונה,לפיהעניין"; )ב(

בסעיף17,בכלמקום,אחרי"המנהל"יבוא"אוהממונה,לפיהעניין"; )19(

בסעיף18,אחרי"ספקגז"יבוא"אומישקיבלרישיוןלפיפרקב'לחוקמשקהגז )20(
הטבעי";

בסעיף24,במקום"המנהל"יבוא"הממונה"; )21(

בסעיף25- )22(

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )א(

העושהאחדמאלה,דינו-מאסרשנתייםאוקנספישלושהמהקנס ")א(
כאמורבסעיף61)א()3(לחוקהעונשין,התשל"ז-211977)בחוקזה-חוק

העונשין(:

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 21
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העוסקבעבודתגזהחייבתברישוילפיחוקזהללארישיון )1(
בתוקףלביצועאותהעבודה,בניגודלהוראותסעיף9)א(;

אדםשאינוצרכןביתיהמעסיקאדםאחרבעבודתגזהחייבת )2(
ברישויללארישיוןבתוקףלביצועאותהעבודה,בניגודלהוראות

סעיף9)ב(ר";

בסעיףקטן)ב(,המילים"אותקנותשהותקנומכוחואוצואוהוראהשניתנו )ב(
מכוחו,"-יימחקו;

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

העוברעלתקנותשהותקנולפיחוקזהאוצואוהוראהשניתנו ")ג(
מכוחו,דינו-מאסרשישהחודשיםאוקנסכאמורבסעיף61)א()1(לחוק

העונשין,ואםנעברההעבירהבידיתאגיד-כפלהקנסהאמורר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ג(,השררשאילקבועבתקנותאובצווים )ד(
לפיחוקזהכיהפרתהוראהשנקבעהבהםלאתהווהעבירהר";

במקוםסעיפים26ו־27יבוא: )23(

"אחריותנושא
משרהבתאגיד

שניתן26ר כל ולעשות לפקח חייב בתאגיד משרה נושא )א(
עובד בידי או התאגיד בידי 25 סעיף לפי עבירה למניעת
מעובדיו;המפרהוראהזו,דינולענייןעבירהכאמורבסעיף
25)א(או)ב(-קנסכאמורבסעיף61)א()3(לחוקהעונשין,ולעניין
עבירהכאמורבסעיף25)ג(-קנסכאמורבסעיף61)א()1(לחוק

העונשיןר

נעברהעבירהלפיסעיף25עלידיתאגידאועלידי )ב(
עובדמעובדיו,חזקההיאכינושאמשרהבתאגידהפראת
חובתוכאמור,אלאאםכןהוכיחכיעשהכלשניתןכדילמלא

אתחובתור

בסעיףזה,"נושאמשרהבתאגיד"-מנהלפעילבתאגיד, )ג(
בתאגיד אחר תפקיד בעל או מוגבל, שותף למעט שותף

האחראימטעםהתאגידעלהתחוםשבונעברההעבירהר";

בסעיף29- )24(

בסעיףקטן)א(,המילים"מתןהודעהמוקדמתלצרכןגזעלמועדביצוע )א(
בדיקהשלמיתקןגזולעניין"-יימחקו;

סעיףקטן)ב(-בטל; )ב(

בסעיף30- )25(

בסעיףקטן)א(,במקום"הולכה,הובלה"יבוא"הולכה"והסיפההחלבמילים )א(
"ולגבימיתקןגזהממוקם"-תימחק;

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

תקנותוצוויםלענייןמיגוןאואבטחהשלמיתקניגזייקבעובהסכמת ")ב(
השרלביטחוןהפניםר";

בסעיף31- )26(

בכותרתהשוליים,במקום"המנהל"יבוא"הממונה"; )א(
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סעיףקטן)א(-בטל; )ב(

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

הוראותהממונהלפיחוקזהבענייןמיגוןאואבטחהשלמיתקניגז ")ב(
יהיובהתייעצותעםעובדהמשרדלביטחוןהפניםשהשרלביטחוןהפנים

הסמיךלכךר";

התוספתהראשונה-תימחקר )27(

תיקוןחוקהגנת
הצרכן-מס'62

5,במקום"בחוקהגז86ר בחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-221981,בתוספתהשנייה,בפרט
)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-1989"יבוא"בחוקהגזהפחמימניהמעובה,התשפ"א-

232020"ר

תיקוןחוק
העבירות

המינהליות-
מס'28

בחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-241985,בתוספתהראשונה,בטורא'-87ר

במקום"חוקהגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-1989"יבוא"חוקהגזהפחמימני )1(
המעובה,התשפ"א-2020";

בסופויבוא"חוקהגז)בטיחותורישוי(,התשמ"ט-1989"ר )2(

תיקוןחוקהסדרים
במשקהמדינה

)תיקוניחקיקה(-
מס'17

בחוקהסדריםבמשקהמדינה)תיקוניחקיקה(,התשמ"ט-88-251989ר

בסעיף17ג1)ב(,במקוםההגדרה"מיתקןגז"יבוא: )1(

""מיתקןגז"-מיתקןגזלצריכהעצמיתכהגדרתוחוקהגזהפחמימניהמעובה,
התשפ"א-2020;";

ורישוי(, )בטיחות הגז בחוק כמשמעותן גז "עבודות במקום 17ו)ג()1(, בסעיף )2(
המעובה, הפחמימני הגז בחוק כהגדרתה גז "עבודת יבוא התשמ"ט-1989"

התשפ"א-2020"ר

תיקוןחוק
המקרקעין)החלפת

ספקגזהמספקגז
באמצעותמערכת
גזמרכזית(-מס'4

בחוקהמקרקעין)החלפתספקגזהמספקגזבאמצעותמערכתגזמרכזית(,התשנ"א-89ר
)בטיחות הגז בחוק כמשמעותן גז "עבודות במקום 2)ג(, בסעיף בתוספת, ,261991
ורישוי(,התשמ"ט-1989"יבוא"עבודתגזכהגדרתהבחוקהגזהפחמימניהמעובה,

התשפ"א-2020"ר

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים-
מס'126

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-272000,בתוספתהראשונה,בפרט90-21ר

בפרטמשנה)24(,אחרי"המנהל"יבוא"אוהממונה"; )1(

בסופויבוא: )2(

חוקהגזהפחמימניהמעובה,התשפ"א-2020ר" )30("

ס"חהתשמ"א,עמ'248;התשפ"א,עמ'98ר 22

ס"חהתשפ"א,עמ'146ר 23

ס"חהתשמ"ו,עמ'31;התש"ף,עמ'287ר 24

ס"חהתשמ"ט,עמ'28;התשע"ח,עמ'10ר 25

ס"חהתשנ"א,עמ'117;התשע"ח,עמ'17ר 26

ס"חהתש"ס,עמ'190;התש"ף,עמ'320ר 27
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תיקוןחוקלקידום
התחרותולצמצום
הריכוזיות-מס'6

91,11ר בפרט בתוספת, התשע"ד-282013, הריכוזיות, ולצמצום התחרות לקידום בחוק
בטורב'-

ורישוי(, )בטיחות הגז חוק לפי גז, ספק "רישיון במקום 1ר11, משנה בפרט )1(
התשמ"ט-1989)בתוספתזו-חוקהגז("יבוא"רישיוןספקגזלפיחוקהגזהפחמימני

המעובה,התשפ"א-2020)בתוספתזו-חוקהגפ"מ(";

בפרטמשנה2ר11,במקום"החסנה"יבוא"הקמהאוהפעלהשלמיתקןגזטעון )2(
היתרהמשמשלאחסוןגז"ובמקום"לפיחוקהגז"יבוא"לפיחוקהגפ"מ";

פרטמשנה3ר11-יימחקר )3(

פרק י"ב: תחילה והוראות מעבר 
תחילתושלחוקזהביוםכ"אבתמוזהתשפ"א)1ביולי2021()להלן-יוםהתחילה(ר92רתחילה )א(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(- )ב(

תחילתושלסעיף23ושלפרט)8(בחלקא'לתוספתהעשיריתביוםכ"ה )1(
בתשריהתשפ"ב)1באוקטובר2021(;

תחילתןשלהוראותלענייןמיתקןטעוןהיתרשלפיחוקהגז)בטיחותורישוי( )2(
לאנדרשלוהיתר,ובכללזההוראותלענייןחובתקבלתהיתרואכיפתן,ביוםכ"ח

בטבתהתשפ"ב)1בינואר2022(ר

תקנותראשונותלפיסעיף21יובאולאישורועדתהכלכלהבתוךשנהמיוםהתחילהר93רתקנותראשונות

הוראותמעבר
לענייןרישיונות
והיתריםוחובת

דיווח

רישיוןספקגזורישיוןלעיסוקבעבודתגזשניתנולפיהוראותפרקג'לחוקהגז94ר )א(
)בטיחותורישוי(כנוסחוערביוםהתחילהועמדובתוקפםערבהמועדהאמור,יראו
אותםכרישיונותשניתנולפיסימןא'לפרקב'אוסימןג'לפרקב'לחוקזה,בהתאמה,
והםיהיובתוקףעדתוםתקופתתוקפםאלאאםכןבוטלואוהותלוקודםלכןלפי

הוראותחוקזהר

היתרלמיתקןגזשניתןלפיהוראותסעיף4לחוקהגז)בטיחותורישוי(כנוסחו )ב(
ערביוםהתחילהלתקופהקצובה,ועמדבתוקפוערבהמועדהאמור,יראואותוכהיתר
למיתקןגזשניתןלפיסימןב'לפרקב'לחוקזה,והואיהיהבתוקףעדתוםתקופתתוקפו

אלאאםכןבוטלאוהותלהקודםלכןלפיהוראותחוקזהר

היתרלמיתקןגזשניתןלפיהוראותסעיף4לחוקהגז)בטיחותורישוי(כנוסחו )ג(
ערביוםהתחילהלתקופהשאינהקצובה,ועמדבתוקפוערבהמועדהאמור,יראואותו
כהיתרלמיתקןגזשניתןלפיסימןב'לפרקב'לחוקזהוהואיהיהבתוקףעדיוםי"ב
בתמוזהתשפ"ג)1ביולי2023(אלאאםכןבוטלאוהותלהקודםלכןלפיהוראותחוק
זה,ובלבדשבעלרישיוןספקהגזהגישלמנהלבקשהלהיתרלמיתקןלפיסעיף11לא

יאוחרמיוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(,והבקשהלאנדחתהעדאותומועדר

הוראותמעבר
לענייןביצוע

פעולתגז
באמצעותסוכן

בעלרישיוןספקגזכאמורבסעיף94)א(שביצעערביוםהתחילהפעולתספקגז95ר )א(
באמצעותסוכן,וסוכןשביצעפעולתספקגזכאמור,רשאים,עלאףהוראותסעיף28,
להמשיךולבצעאתאותהפעולהעדיוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינואר2023(,ובלבד

שהתקיימוכלאלה:

בעלהרישיוןהגישלמנהלבקשהלהתירלולבצעאתפעולתספקהגז )1(
באמצעותאותוסוכןלפיהוראותסעיף30עדיוםב'בתמוזהתשפ"ב)1ביולי

2022(,והבקשהלאנדחתהעדאותומועד;

ס"חהתשע"ד,עמ'92;התשע"ט,עמ'253ר 28
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רישיוןספקהגזלאבוטלבמהלךהתקופההאמורהלפיהוראותחוקזהר )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,המנהלרשאילהורותלבעלרישיוןספקגזשביצע )ב(
ספק פעולת לבצע להפסיק )א( קטן בסעיף כאמור סוכן באמצעות גז ספק פעולת
גזבאמצעותאותוסוכן,אםהסוכןהפרהוראהמההוראותלפיחוקזהאוהוראה
מההוראותלפיחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגז;המנהללאייתןהחלטהכאמור

אלאלאחרשנתןלבעלרישיוןספקהגזולסוכןהזדמנותלטעוןאתטענותיהםר

בסעיףזה,"סוכן"-יחידאותאגידשפעלכמורשהמטעמושלספקהגזלשם )ג(
ביצועפעולההחייבתברישיוןספקגזלפיהתקשרותביניהםשהייתהבתוקףערביום

התחילהר

הוראותמעבר
לענייןמעבר

מאכיפהפלילית
לעיצוםכספי

עבראדםלפנייוםהתחילהעבירהלפיחוקהגז)בטיחותורישוי(אועבירה96ר )א(
לפיחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגזוהמעשהמהווההפרהשבשלהניתןלהטיל
עיצוםכספיאולהמציאהתראהמינהליתלפיהוראותפרקח'לחוקזה,רשאיהמנהל
להטילעליועיצוםכספיאולהמציאלוהתראהמינהליתלפיהוראותהפרקהאמור,
ובלבדשטרםהוגשנגדוכתבאישוםבשלאותהעבירה,ואםהוגשכתבאישום-בוטל
האישוםבהסכמתהצדדיםלפיסעיף94)ב(לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,

התשמ"ב-291982ר

עבראדםלפנייוםהתחילהעבירהלפיחוקהגז)בטיחותורישוי(ולאחרביצועה )ב(
בוטלההעבירהוהמעשההמהווהאתהעבירהנקבעכהפרהלפיחוקזה,רשאיהמנהל
להטילעליועיצוםכספיאולהמציאהתראהמינהליתלפיהוראותפרקח'גםאםהחלו
נגדוהליכיםפלילייםבשלאותהעבירהשהופסקולפיסעיף4לחוקהעונשין,ובלבד

שטרםניתןבעניינופסקדיןחלוטר

סכוםהעיצוםהכספישיוטלבשלהפרהכאמורבסעיפיםקטנים)א(או)ב(יהיה  )ג(
הסכוםהנקובבטורב'לתוספתהעשיריתלצדאותההפרהאוסכוםהקנסשהיהניתן
להטילבשלהעבירהלפיהוראותחוקהגז)בטיחותורישוי(כנוסחוערביוםהתחילה

אולפיחוקהתקניםבקשרלגזאולמיתקןגז,לפיהעניין,לפיהנמוךר

הוראותמעבר
לענייןדיווחעל

מיתקניגזשאינם
מיתקניגזטעוני

היתר

בלילגרועמהוראותסעיף23,עדיוםהתחילהידווחבעלרישיוןספקגזלמנהלעל97ר
כלמיתקניהגזטעוניהדיווחשלווהוראותהסעיףהאמוריחולובשינוייםהמחויבים;
במקוםהוראותסעיף23)ד(יחולוהוראותאלה:המנהלרשאילהעבירמידעמדיווח
שנמסרלולפיסעיףזהלרשותציבוריתהמנויהבחלקד'לתוספתהשישית,עלפי
בקשתה,לשםשמירהעלשלוםהציבוראומניעתפגיעהברכוש,אםשוכנעכיהרשות
הציבוריתנוקטתאמצעיםמספקיםלשמירהעלסודיותהמידעכאמורבסעיף23)ה(;
בקשהשלרשותציבוריתלפיסעיףזהתוגשלאיאוחרמיוםב'בתמוזהתשפ"ב)1

ביולי2022(ר

שמירתתוקף
שלהחלטותאו

הוראותלפיחוק
הגז)בטיחות

ורישוי(

החלטותאוהוראותשנתןהמנהללפיחוקהגז)בטיחותורישוי(בנוגעלגזאולמיתקן98ר
גזלפנייוםהתחילהועמדובתוקףערבהיוםהאמור,יראואותןכאילוניתנולפיחוק

זה,כלעודלאבוטלואושונולפיחוקזהר

הוראותמעבר
לענייןמינויים

מישמונהלמנהללפיסעיף3לחוקהגז)בטיחותורישוי(לענייןגזפחמימנימעובה,99ר )א(
יראואותוכמנהלענייניבטיחותהגזשמונהלפיסעיף42)א(לחוקזהר

ס"חהתשמ"ב,עמ'43ר 29
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מישמונהלמפקחלפיהוראותסעיפים22ו־23לחוקהגז)בטיחותורישוי(ומינויו )ב(
היהבתוקףערביוםתחילתושלחוקזה,יראואותוכמפקחשהוסמךלפיסעיף47לחוק

זהר

הוראותמעבר
לענייןתקנות

וצווים

תקנותוצוויםשנקבעולפיחוקהגז)בטיחותורישוי(בנוגעלגזפחמימנימעובה100ר )א(
יעמדובתוקפםכנוסחםערביוםהתחילהכאילוהותקנולפיההוראותבחוקזהשבהן
נתונהסמכותהתקנתתקנותוצוויםבאותםעניינים,אלאאםכןנקבעובמקומםהוראות

בחוקזהוכלעודלאשונואובוטלוהתקנותוהצוויםכאמורלפיחוקזהר

צוהפיקוחעלמצרכיםושירותים)תשלומיםבעדגזהמסופקבמערכתגזמרכזית(, )ב(
התשמ"ט-301989,יעמודבתוקפוכנוסחוערביוםהתחילה,ויראואותוכאילונקבעלפי
חוקזה,כלעודלאשונהאובוטללפידיןאוכלעודלאנכנסולתוקפןהוראותבמקומו

לפיחוקזהר

תוספת ראשונה 
)סעיף1(

חריגים להגדרה "גז פחמימני מעובה", "גז"

גז גזפחמימנימעובהשנעשהבושימושלייצורשלגזפחמימנימעובה,של )1(
פחמימנישאינוגזפחמימנימעובהאושלחומראחר,בתהליךייצורבתעשייההכימית

אובמפעליםפטרוכימיים,ובלבדשאינומשמשחומרבעירהבתהליךהייצור;

גזפחמימנימעובההמיועדלשימושבמערכתמיזוגאוויראוקירור; )2(

גזפחמימנימעובההמיועדלשימושבמצית,אובמכללמילוימציתשקיבולתו )3(
אינועולהעל600סמ"ק;

גזפחמימנימעובהשנעשהבושימושבתרסיס,למעטתרסיסהמיועדלשימוש )4(
כחומרבעירהר

תוספת שנייה

)סעיף1-פסקה)1()ג(להגדרה"מיתקןגזטעוןהיתר",סעיף41(

אחסון גז שאינו טעון היתר 

אחסוןגזבמכלנייחלצריכהעצמיתאובכמהמכליםנייחיםלצריכהעצמית )1(
המחובריםזהלזהשקיבולתםהכוללתאינהעולהעל10טוןאםהםבאזורמגוריםאו

על20טוןאםהםבאזוראחר;

אחסוןמכלמיטלטלהמחוברלמיתקןגז; )2(

אחסוןשללאיותרמשנימכליםמיטלטליםשאינםמכלימחנאותשלאמחוברים )3(
למיתקןגז;

אחסוןשללאיותרמארבעהמכליםמיטלטליםשקיבולתםהכוללתאינהעולהעל )4(
220ליטריםבידיצרכןגזשאינוצרכןגזביתיולצורךעיסוקו,ובלבדשהמכליםמיועדים

להספקתגזלמכשירמיטלטלהמשמשלצריכתגזבמסגרתעיסוקו;

אחסוןשללאיותרמחמישהמכלימחנאותשאינםמחובריםלמיתקןגזשקיבולתם )5(
הכוללתאינהעולהעל24ליטרים;

אחסוןשלמכלימחנאותשאינםמשמשיםלמילויחוזרשקיבולתםהכוללתאינה )6(
עולהעל60ליטריםבידימישמשווקמכליםכאמורלצרכןגזר

ק"תהתשמ"ט,עמ'1279ר 30
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תוספת שלישית
)סעיף1-פסקה)4(להגדרה"עבודתגז",סעיפים3)א()4(ו־41(

הובלת גז הפטורה מרישיון ספק גז ומרישיון עבודת גז

הובלהשללאיותרמחמישהמכלימחנאותשקיבולתםהכוללתאינהעולהעל )1(
24ליטרים;

הובלהשללאיותרמארבעהמכליםמיטלטליםשקיבולתםהכוללתאינהעולהעל )2(
220ליטריםבידיצרכןגזשאינוצרכןגזביתיולצורךעיסוקו,ובלבדשהמכליםמיועדים

להספקתגזלמכשירמיטלטלהמשמשלצריכתגזבמסגרתעיסוקור

תוספת רביעית
)סעיף1(

"שינוי יסודי", לעניין מיתקן גז טעון היתר

שינויהקיבולתשלמיתקןהגז; )1(

שינויייעודמיתקןהגז; )2(

הוספתעמדותמילויאוריקוןגזבמיתקןגזאושינויהמיקוםשלעמדותכאמור; )3(

שינוימיקוםאוהוספהשלמכלנייחאושלמשאבות,מדחסיםאומאיידים )4(
במערכתהגזשלמיתקןהגז;

שינויבצנרתהגזר )5(

תוספת חמישית
)סעיף22(

דרישות לעניין ביטוח בעל רישיון ספק גז

בעלרישיוןספקגזיערוךביטוחלכיסויחבותובשלכלאירוע,בסכוםשלאיפחת )1(
מסכוםהשווה,בשקליםחדשים,ל־5מיליוןדולרשלארצותהבריתלפישערהחליפין
היציגשלהדולרשלארצותהבריתלעומתהשקלהחדשכפישמפרסםבנקישראל,
ואםהואבעלרישיוןספקגזהעוסקרקבאחסוןאובשיווקשלמכלימחנאותשאינם
משמשיםלמילויחוזר-בסכוםשלאיפחתמסכוםהשווה,בשקליםחדשים,לחצי

מיליוןדולרשלארצותהבריתלפישערכאמור;

הביטוחייערךאצלמבטחכהגדרתובחוקהפיקוחעלשירותיםפיננסיים)ביטוח(, )2(
התשמ"א-311981,ויכסהתביעותבשלאירועיםשאירעובתקופתתוקפהשלהפוליסה,

גםאםהוגשולאחרמכן;

1%מסכוםהביטוח סכוםההשתתפותהעצמיתבביטוחכאמורלאיעלהעל )3(
לאירוער

תוספת שישית
חלק א'

)סעיף23)א((

"שינוי יסודי", לעניין מיתקן גז החייב בדיווח

שינוימיקוםמיתקןהגזביותרמחמישהמטרים; )1(

ס"חהתשמ"א,עמ'208ר 31
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חיבורמבנהנוסףלמיתקןהגז; )2(

הוספהאוהורדהשלמכלנייחאושלמאיידר )3(

חלק ב'

)סעיף23)ג((

פרטי דיווח על מיתקן גז החייב בדיווח

גז כתובתמלאהשלכלמכלנייחאומכליםמיטלטליםהמחובריםלמערכת )1(
מרכזיתונקודותציוןשלהם;

סוגצרכןהגז; )2(

רשימתכתובותשלמבניםהמחובריםלאותהמערכתגז; )3(

תאריךהתקנהראשונישלמיתקןהגז; )4(

תאריךבדיקהאחרונהשלמיתקןהגז; )5(

מספרהמאיידים; )6(

במכלנייח-גםכלאלה: )7(

נפחהמכל)בליטריםאובגאלוןאמריקני(; )א(

מספרסידורישהיצרןהטביעעלהמכל; )ב(

שנתייצורהמכל; )ג(

פרטימכליםנייחיםנוספיםהמחובריםלמכלהנייח; )ד(

תאריךהתקנתהגנהקתודית; )ה(

במכליםמיטלטליםהמחובריםלמערכתגזמרכזית-גםמספרהמכליםוקיבולתם )8(
)בליטרים(ר

חלק ג'

)סעיף23)ד((

רשויות ציבוריות שהמנהל יעביר אליהן פרטי דיווח על מיתקן גז לפי סעיף 23)ד(

הרשותהארציתלכבאותוהצלה; )1(

שירותההתגוננותהאזרחיתר )2(

חלק ד'

)סעיף97(

רשויות ציבוריות שהמנהל יעביר אליהן פרטי דיווח על מיתקן גז לפי סעיף 97

הרשותהארציתלכבאותוהצלה; )1(

שירותההתגוננותהאזרחית; )2(

רשותמקומיתר )3(
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תוספת שביעית
)סעיף37)א((

תקנים לעניין גז

לענייןגזשאינומשמשלרכבמנועי-תקןישראלית"י1134חלק1-"גזפחמימני )1(
כימיות דרישות - לתחבורה גפ"מ למעט כלליות, למטרות גפ"מ )גפ"מ(: מעובה

ופיזיקליות";

לענייןגזהמשמשלרכבמנועי-תקןישראלית"י5202-"דלקלרכבמנועי-גפ"מ )2(
)גזפחמימנימעובה(-דרישותושיטותבדיקה"ר

תוספת שמינית
)סעיף40(

אחסון מכלי מחנאות שאינם משמשים למילוי חוזר

המכליםיאוחסנובכלובמגןמרשתמתכתצפופה)בתוספתזו-כלובמגן(; )1(

כלובהמגןיותקןבמקוםשאינונמוךממפלסהקרקע; )2(

כלובהמגןיותקןבמרחקשלמטרוחצילפחותמנקודתחשמלאוממיתקןחשמלי )3(
המחוברלנקודתחשמל;

יותקנומתזיםמעלכלובהמגןאויותקןמטףשקיבולתו3ליטריםלפחותבסמוך )4(
לכלובהמגןר

תוספת תשיעית
)סעיפים50)ה(ו־84(

עונשין על הפרת תקנות לפי החוק

בתוספתזו-

"צואירועגפ"מ"-צוהגז)בטיחותורישוי()אירועגפ"מ(,התש"ף-322020;

"צומכליגפ"ממיטלטלים"-צוהגז)בטיחותורישוי()מכליגפ"ממיטלטלים(,התשע"ה-
;332015

"תקנותרישויהעוסקיםבעבודותגפ"מ"-תקנותהגז)בטיחותורישוי()רישויהעוסקים
בעבודותגפ"מ(,התשס"ו-342006ר

עוסקבעבודתגפ"מכאמורבתקנות3)א()6(ו־3)א()11(לתקנותרישויהעוסקים )1(
בעבודותגפ"מבלאשעברהכשרהוהסמכה,בניגודלהוראותתקנה3)ג(או)ד(לתקנות

האמורות;

מבצעשינויבמכלגפ"מ,בניגודלהוראותסעיף2לצומכליגפ"ממיטלטלים; )2(

ספקגזאוסוכןהממלא,מוליך,מוביל,מחזיק,מוכראומשווקמכלגפ"מ,בניגוד )3(
להוראותסעיף3)א(לצומכליגפ"ממיטלטליםאובניגודלהוראותסעיף3)א(לצוהאמור

כפישהוחלבסעיף34,לפיהעניין;

ספקגזאוסוכןהממלאמכלבגפ"מ,בניגודלהוראותסעיף4לצומכליגפ"מ )4(
מיטלטליםאובניגודלהוראותסעיף4לצוהאמורכפישהוחלבסעיף34,לפיהעניין;

ק"תהתש"ף,עמ'2089ר 32

ק"תהתשע"ה,עמ'950ר 33

ק"תהתשס"ו,עמ'735ר 34
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ספקגזאוסוכןהמחברמכלגפ"מלמיתקןגז,בניגודלהוראותסעיף5לצומכלי )5(
גפ"ממיטלטליםאובניגודלהוראותסעיף5לצוהאמורכפישהוחלבסעיף34,לפי

העניין;

מכניסלישראלאומייבאאליהמכלגפ"מ,בניגודלהוראותסעיף6לצומכליגפ"מ )6(
מיטלטליםאובניגודלהוראותסעיף6לצוהאמורכפישהוחלבסעיף34,לפיהעניין;

ספקגזשאינומפעילמוקדחירוםטלפוניבמשך24שעותביממה,כלימותהשנה, )7(
בניגודלהוראותסעיף2)א(לצואירועגפ"מ;

ספקגז,בעלרישיוןלעיסוקבעבודתגפ"מאובעלהכשרהשהואעובדשלספק )8(
הגזאושלנותןשירותיםלספקהגז,שאינומגיעללאדיחוילמקוםשנתקבלהלגביו
קריאה,אואינומפסיקאתדליפתהגזממכליתהגזאואתהספקתהגזהראשיתלמיתקן

כאמור,לפיהעניין,בניגודלהוראותסעיף3)ג(לצואירועגפ"מ;

ספקגזאובעלרישיוןלעיסוקבעבודתגפ"מהעורךשינויבמקוםאירועגזשישבו )9(
נפגעיםאונזקלרכושאונוטלדברממקוםהאירועאונוקטכלפעולה,בניגודלהוראות

סעיף3)ו(לצואירועגפ"מ;

ספקגזאובעלרישיוןלעיסוקבעבודתגפ"מהמחדשהספקתגזלמיתקןגז,בניגוד )10(
להוראותסעיף4)ב(לצואירועגפ"מ;

ספקגזאובעלרישיוןלעיסוקבעבודתגפ"מהמחדשהספקתגזבאירועדליפה )11(
ממכשירצורךגפ"מללאאישורתקינותהמכשירמאתמישמורשהלתחזקמכשיר

כאמור,בניגודלהוראותסעיף4)ג(לצואירועגפ"מר

תוספת עשירית
חלק א' 

)סעיף52)א()1(ו–)ג((

עיצום כספי על הפרת הוראות החוק על ידי בעל רישיון ספק גז, סוכן או בעל 
רישיון עבודת גז

בתוספתזו-

"צואירועגפ"מ"-צוהגז)בטיחותורישוי()אירועגפ"מ(,התש"ף-352020;

"צוהמחסנים"-צוהגז)בטיחותורישוי()בטיחותההחסנהשלמכליםומכלימחנאות
במחסןגפ"מובמחסןעזר(,התשנ"ב-361992;

"צומכליגפ"ממיטלטלים"-צוהגז)בטיחותורישוי()מכליגפ"ממיטלטלים(,התשע"ה-
;372015

"תקנותהחלתתקן1134"-תקנותהגז)בטיחותורישוי()החלתתקן1134(,התשס"א-2001;

"תקנותרישויהעוסקיםבעבודותגפ"מ"-תקנותהגז)בטיחותורישוי()רישויהעוסקים
בעבודותגפ"מ(,התשס"ו-382006ר

"תקנותרישויספקיגפ"מ"-תקנותהגז)בטיחותורישוי()רישויספקיגפ"מ(,התשע"ט-
392018ר

ק"תהתש"ף,עמ'2089ר 35

ק"תהתשנ"ב,עמ'644ר 36

ק"תהתשע"ה,עמ'950ר 37

ק"תהתשס"ו,עמ'735ר 38

ק"תהתשע"ט,עמ'634ר 39
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טורא'
ההפרה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

)בשקליםחדשים(

לתנאי בהתאם שלא גז, ספק פעולת ביצע )1(
רישיוןספקגז,בניגודלהוראותסעיף2

5,000בשלכלתנאישהופר

העביר,שעבדאועיקלרישיוןספקגזאוהעביר )2(
שליטהבבעלרישיוןספקגז,בניגודלהוראותסעיף7

500בשלכלצרכןשעליודיווח
חוק לפי להוראות בהתאם
הסדריםבמשקהמדינה)תיקוני
חקיקה(,התשמ"ט-1989,ובלבד
שסכוםהעיצוםלאיעלהעל
100,000שקליםחדשיםלמפר
כהגדרתו קטן גז ספק שהוא
במשק הסדרים בתקנות
המדינה)תיקוניחקיקה()מכירת
גזעלידיבתיזיקוקוספקיגז(,
התש"ע-402009,ולאיעלהעל
1,000,000שקליםחדשיםלמפר

שאינוספקגזקטן

להסדרת המנהל להוראת בהתאם פעל לא )3(
סיוםפעולותספקהגז,בניגודלהוראתסעיף8)ו(

שכלפיו צרכן כל בשל 1,000
בוצעהההפרה

טעון גז מיתקן היתר בלא הפעיל או הקים )4(
היתרהמשמשלאחסוןמכליםמיטלטליםשקיבולתם
הכוללתאינהעולהעל150ליטרים,בניגודלהוראות

סעיף9

7,500

טעון גז מיתקן היתר בלא הפעיל או הקים )5(
היתרהמשמשלאחסוןמכליםמיטלטליםשקיבולתם
הכוללתעולהעל150ליטריםואינהעולהעל1,000

ליטריםלמיתקןהגז,בניגודלהוראותסעיף9

10,000

ביצעבלאהיתרשינוייסודיבמיתקןגזטעון )6(
היתרשקיבולתואינהעולהעל1,000ליטרים,בניגוד

להוראותסעיף9

5,000

ביצעבלאהיתרשינוייסודיבמיתקןגזטעון )7(
בניגוד ליטרים, 1,000 על עולה שקיבולתו היתר

להוראותסעיף9

15,000

הקיםאוהפעילשלאבהתאםלתנאיההיתר )8(
מיתקןגזטעוןהיתרשקיבולתואינהעולהעל1,000
ליטריםאוביצעשינוייסודיבמיתקןכאמור,בניגוד

להוראותסעיף9

3,000בשלכלתנאישהופר

הקיםאוהפעילשלאבהתאםלתנאיההיתר )9(
1,000 על עולה שקיבולתו היתר טעון גז מיתקן
25טונותאוביצעשינוי ליטריםואינהעולהעל

יסודיבמיתקןכאמור,בניגודלהוראותסעיף9

5,000בשלכלתנאישהופר

ק"תהתש"ע,עמ'386ר 40
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טורא'
ההפרה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

)בשקליםחדשים(

הקיםאוהפעילשלאבהתאםלתנאיההיתר )10(
מיתקןגזטעוןהיתרשקיבולתועולהעל25טונותאו
ביצעשינוייסודיבמיתקןכאמור,בניגודלהוראות

סעיף9

10,000בשלכלתנאישהופר

אותה לביצוע רישיון ללא גז עבודת ביצע )11(
עבודתגז,בניגודלהוראותסעיף14)א(

10,000

ביצעעבודתגזשלאבהתאםלתנאיהרישיון, )12(
בניגודלהוראותסעיף14)א(

5,000

סיפקגזלצרכןגזבלאשהתקשרעמובחוזה )13(
הגז לצרכן שנמסרה בלא או גז להספקת בכתב
חשבוניתובהפרטיבעלהרישיוןופרטיצרכןהגז,

בניגודלהוראותסעיף20)ב(

500בשלכלצרכןגז

ביצעפעולתספקגזבלאביטוחלכיסויחבותו )14(
התוספת להוראות בהתאם שלא או נזקים בשל

החמישית,בניגודלהוראותסעיף22

30,000

דיווח, טעון גז מיתקן על למנהל דיווח לא )15(
בניגודלהוראותסעיף23)ב(

או נייח מכל כל בשל 2,500
מערכתגזמרכזיתשמחוברים

אליהמכליםמיטלטלים

לאביצעבדיקהראשוניתאובדיקהתקופתית )16(
לצריכה גז מיתקן שאינו היתר טעון גז למיתקן

עצמית,בניגודלהוראותסעיף24)א(

3,000

לאשמרתיעודשלבדיקהשלמיתקןגזטעון )17(
בניגוד עצמית, לצריכה גז מיתקן שאינו היתר

להוראותסעיף24)ב(

1,500

לאביצעבדיקהראשוניתלמיתקןגזלצריכה )18(
עצמיתבניגודלהוראותסעיף25)א(

1,000בשלכל
צרכןגז

לאביצעבדיקהתקופתיתלמיתקןגזלצריכה )19(
סעיף להוראות בניגוד גז, לו סיפק שהוא עצמית

25)ב(

300בשלכלצרכןגז

תקופתית בדיקה או ראשונית בדיקה ביצע )20(
למיתקןגזלצריכהעצמיתשלאבהתאםלתקןרשמי,

בניגודלהוראותסעיף25)ד(

300בשלכלצרכןגז

לאביצעבדיקהשלמיתקןגזלצריכהעצמית, )21(
בניגודלהוראותסעיף25)ה(

500בשלכלצרכןגז

גז למיתקן בדיקה ביצע שלא נכנס גז ספק )22(
לצריכהעצמיתלפנישסיפקלוגז,בניגודלהוראות

סעיף25)ו(

300בשלכלצרכןגז

לאשמרתיעודאולאהעביראותולספקהגז )23(
הנכנס,בניגודלהוראותסעיף25)ט(

500בשלכלצרכןגז,ולאיותר
מ–20,000
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טורא'
ההפרה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

)בשקליםחדשים(

לאפעללתיקוןליקויבניגודלהוראותסעיף26 2,500בשלכלמיתקןגזשאינו)24(
לצריכהעצמית;1,000בשלכל

מיתקןגזלצריכהעצמית

בניגוד גז, למיתקן הגז זרימת את ניתק לא )25(
להוראותסעיף27)א(עד)ג(

2,500בשלכלצרכןגז

בלי סוכן, באמצעות גז ספק פעולת ביצע )26(
בניגוד כן, לעשות ברישיון לו התיר שהמנהל

להוראותסעיף28

25,000

שלא סוכן באמצעות גז ספק פעולת ביצע )27(
בהתאםלתנאיםשנקבעוברישיון,בניגודלהוראות

סעיף28

5,000בשלכלתנאישהפר

לאהודיעלמנהלעלהפסקתההתקשרותעם )28(
סוכןשביצעמטעמופעולותספקגז,בניגודלהוראות

סעיף31

10,000

בניגוד המנהל, להוראות בהתאם פעל לא )29(
להוראותסעיף31

1,000בשלכלצרכן

לאביטחסוכןהמבצעפעולתספקגזמטעמו )30(
בביטוחלכיסויחבותובשלנזקים,אוביטחאותו
בביטוחשלאבהתאםלהוראותהתוספתהחמישית,

בניגודלהוראותסעיף22כפישהוחלבסעיף33

30,000

להוראות בהתאם הפעולות את ביצע לא )31(
פסקתמשנה)א(,)ב(או)ג(שבסעיף35)ב()1(אולא
להוראות בניגוד ביצוען, על ותיעוד רישום שמר

סעיף35)ג(

שלא פעולה כל בשל 5,000
ביצע

לאביצעבדיקה,בניגודלהוראותסעיף35)ב( )32(
)1()ד(,אולאשמררישוםותיעודעלביצועה,בניגוד

להוראותסעיף35)ג(

300בשלכלמיתקןגז

המבצעים לסוכנים רענון הדרכת קיים לא )33(
פעולתספקגזמטעמו,בניגודלהוראותסעיף35)ב()2(

5,000

סוכן בידי שבוצעה הפרה לתיקון פעל לא )34(
מטעמו,בניגודלהוראותסעיף35)ד(

5,000

לאדיווחלמנהלעלהפרהשבוצעהבידיסוכן )35(
המהווהסכנהממשיתומיידיתלאדםאולרכוש,

בניגודלהוראותסעיף35)ד(

7,500

ביצעעבודתגזבלאביטוחלכיסויחבותובשל )36(
נזקים,בניגודלהוראותסעיף36

5,000
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טורא'
ההפרה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

)בשקליםחדשים(

ייצר,ייבא,רכשמייבואאוסיפקגזשאינועומד )37(
37,ובלבד בדרישותהתקן,בניגודלהוראותסעיף
שאינופטורמחובתהתאמתהגזלדרישותהתקןלפי

סעיף37)ב(

מכל כל בשל 1,000 )א(
מיטלטלהמכילגזשאינועומד
יותר ולא התקן בדרישות

מ–100,000;

מכל כל בשל 10,000 )ב(
נייחהמשמשלצריכהעצמית
המכילגזשאינועומדבדרישות

התקןולאיותרמ–250,000;

מכל כל בשל 68,000 )ג(
נייחבמיתקןגזשאינולצריכה
עצמיתהמכילגזשאינועומד

בדרישותהתקן;

לאפעלבהתאםלהוראתהמנהללתיקוןליקוי )38(
אולהפסקתהפרה,שניתנהלפיסעיף43

10,000

להכנת המנהל להוראת בהתאם פעל לא )39(
תכניתבטיחותלגבימיתקןגז,שניתנהלפיסעיף44

25,000

להפסקת המנהל להוראת בהתאם פעל לא )40(
שימושבמיתקןגזאולריקונושניתנהלפיסעיף45

10,000

בניגוד מפקח, דרישת לפי מסמך מסר לא )41(
להוראותסעיף47)ד()2(

3,000

טעוני הגז מיתקני כל על למנהל דיווח לא )42(
הדיווחשלו,בניגודלהוראותסעיף97

או נייח מכל כל בשל 2,500
מערכתגזמרכזיתשמחוברים

אליהמכליםמיטלטלים

חלק ב'

)סעיף52)א()2((

עיצום כספי על הפרת הוראות לפי החוק

טורא'
ההפרה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

)בשקליםחדשים(

ביצעפעולתספקגזללארישיוןספקגז,בניגוד )1(
להוראותסעיף2,ובלבדשאינופטורמחובתרישוי

לפיסעיף3

5,000ליחיד
10,000לתאגיד

ביצעעבודתגזללארישיוןעבודתגז,בניגוד )2(
מחובת פטור שאינו ובלבד 14)א(, סעיף להוראות

רישוילפיסעיף14)ב(

2,500

אחסןמכלימחנאותשאינםמשמשיםלמילוי )3(
חוזר,בניגודלהוראותסעיף40

5,000
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טורא'
ההפרה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

)בשקליםחדשים(

מכלים עיסוקו לצורך הוביל או אחסן )4(
מיטלטלים,בניגודלהוראותסעיף41

1,000

עסקבעבודתגפ"מכאמורבתקנה3)א(לתקנות )5(
רישויהעוסקיםבעבודותגפ"מ(בלאשעברהכשרה

אוהסמכה,בניגודלהוראותתקנה3)ב(

1,500

חלק ג'

)סעיף52)א()1(ו–)ג((

עיצום כספי על הפרת תקנות וצווים לפי החוק

טורא'
ההפרה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

)בשקליםחדשים(

אחסןגפ"מבכמותהעולהעל25טונות,בניגוד )1(
להוראותסעיף4לצוהמחסנים

5,000בשלכלטונהמעלל–25
טונותאוחלקממנה

אחסןמכליםבניגודלהוראותסעיפים5)א(,)ב( )2(
או)ד(או16לצוהמחסנים

5,000

אחסןמכלימחנאותבניגודלהוראותסעיפים )3(
5)ג(,18)6(או19)א()2(לצוהמחסנים

5,000

אחסןמכלבניגודלהוראותסעיפים5)ה(,או )4(
17)ב(לצוהמחסנים

יותר ולא מכל, כל בשל 250
מ–20,000

ביצעבשטחמחסןגפ"מעבודהבאשגלויה )5(
9)א(לצו אועבודתריתוך,בניגודלהוראותסעיף

המחסנים

5,000

לאקייםשמירהעלמחסןגפ"מאולאהפעיל )6(
מערכתהתראהבשעותשאיןפעילותבמחסן,בניגוד

להוראותסעיף11)ה(לצוהמחסנים

10,000

קייםבמחסןפעילותשאינהאחסוןמכליגפ"מ )7(
בלאקבלתהיתרמאתהמנהל,בניגודלהוראותסעיף

14לצוהמחסנים

2,000

אחסןבמחסןעזרמכליםשאינםבעלישסתום )8(
אושאינםמכלימחנאות,בניגודלהוראותסעיף15

לצוהמחסנים

5,000

בניגוד עזר, במחסן מחנאות מכלי אחסן )9(
להוראותסעיף17)א(לצוהמחסנים

1,000

הנמצא מסחר בבית מחנאות מכלי אחסן )10(
בבניין,בניגודלהוראותסעיף19)א()1(לצוהמחסנים

1,000

אחסןמכלימחנאותבמחסןעזרשאינובבניין, )11(
בניגודלהוראותסעיף20לצוהמחסנים

1,000
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טורא'
ההפרה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

)בשקליםחדשים(

סיפקגפ"מאומכלגפ"מ,אומילאמכלגפ"מ, )12(
בניגודלהוראותתקנה3לתקנותהחלתתקן1134

1,500בשלכלמכל

דגימה, בהתקן צויד שלא גז מיתקן הפעיל )13(
בניגודלהוראותתקנה4לתקנותהחלתתקן1134

10,000

עת, באותה מתמחים מארבעה יותר אימן )14(
בניגודלהוראותתקנה5)ד(לתקנותרישויהעוסקים

בעבודותגפ"מ

10,000

ביצעבלאהסמכההתקנהוהפעלהראשונית )15(
שלמכשירצורךגפ"מלשימוששאינוביתי,בניגוד
העוסקים רישוי לתקנות 9)א()6( תקנה להוראות

בעבודותגפ"מ

5,000

ביצוע ללא גפ"מ מיתקן תחזק או התקין )16(
הבדיקותהמתחייבותלפיהתקןהנוגעלאותוסוג
מיתקן,בניגודלהוראותתקנה10)א(לתקנותרישוי

העוסקיםבעבודותגפ"מ

2,500

אישרהפעלהראשוניתשלמיתקןגפ"מ,בניגוד )17(
להוראותתקנה10)ב(או)ג(לתקנותרישויהעוסקים

בעבודותגפ"מ

10,000

לאחתםעלמסמךבציוןשמוהמלא,מספר )18(
רישיונווסוגהרישיון,בניגודלהוראותתקנה11א

לתקנותרישויהעוסקיםבעבודותגפ"מ

200

בניגוד גפ"מ, מכל על סימון שינוי ביצע )19(
להוראותסעיף2לצומכליגפ"ממיטלטלים

1,000בשלכלמכל

שיווק או מכר החזיק, הוביל, הוליך, מילא, )20(
מכלגפ"מ,בניגודלהוראותסעיף3לצומכליגפ"מ

מיטלטלים

1,500בשלכלמכל,ולאיותר
מ–100,000

מילאמכלבגפ"מ,בניגודלהוראותסעיף4לצו )21(
מכליגפ"ממיטלטלים

פחות לא מכל, כל בשל 500
מ–5,000ולאיותרמ–100,000

חיברמכלגפ"מלמיתקןגז,בניגודלהוראות )22(
סעיף5לצומכליגפ"ממיטלטלים

1,000בשלכלמכל

גפ"מ, מכל אליה ייבא או לישראל הכניס )23(
בניגודלהוראותסעיף6לצומכליגפ"ממיטלטלים

1,500בשלכלמכל,ולאיותר
מ–100,000

הוציאמכלגזמישראללאזור,בניגודלהוראות )24(
סעיף7לצומכליגפ"ממיטלטלים

יותר ולא מכל, כל בשל 250
מ–100,000

לאהפעילמוקדחירוםטלפוני,בניגודלהוראות )25(
תקנה7)א()3(לתקנותרישויספקיגפ"מ

50,000

להוראות בניגוד בטיחות, מפקח העסיק לא )26(
תקנה7)א()5(לתקנותרישויספקיגפ"מ

15,000
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טורא'
ההפרה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

)בשקליםחדשים(

במיתקןגזשהפעיללאנכחצוותעובדיםבכל )27(
שעותפעילותהמיתקן,בניגודלהוראותתקנה7)ב()1(

לתקנותרישויספקיגפ"מ

10,000

במיתקןגזשהפעיללאנכחבעלרישיוןעבודת )28(
להוראות בניגוד המיתקן, פעילות שעות בכל גז

תקנה7)ב()2(לתקנותרישויספקיגפ"מ

10,000

לאהעסיקמתקיניגפ"מ,בניגודלהוראותתקנה )29(
7)ב()5()א(עד)ג(לתקנותרישויספקיגפ"מ

גפ"מ מתקין כל בשל 15,000
שלאהעסיק

גז, באופןמדגמימיתקני נבדקו כי וידא לא )30(
לפי )6()ה(, או 7)ב()5()ד( תקנה להוראות בניגוד

העניין,לתקנותרישויספקיגפ"מ

שלא גז מיתקן כל בשל 300
נבדק

לאנתןבתוךשתידקותמענהאנושילקריאה )31(
הנוגעתלאירועגזאולחששלאירועכאמור,בניגוד

להוראותסעיף2)א(לצואירועגפ"מ

5,000

לאפרסםאתפרטימוקדהחירוםבחשבוןהגז )32(
אובאתרהאינטרנט,בניגודלהוראותסעיף2)ב(לצו

אירועגפ"מ

15,000

לאפרסםאתפרטימוקדהחירוםעלהמכלאו )33(
בסמוךלו,ובמערכתגזמרכזית-גםבסמוךלברזראשי

קומתי,בניגודלהוראותסעיף2)ב(לצואירועגפ"מ

250בשלכלמיתקןגז,ולאיותר
מ–100,000

לאהעסיקבעלירישיונותלעיסוקבעבודות )34(
אנשיםמטעמואשרערוכים גפ"מאולאהכשיר
להגיעללאדיחוילמכליתגזאולמיתקןגזכאמור
בסעיף3)א(לצואירועגפ"מ,בניגודלהוראותאותו

סעיף

25,000

רישיון לבעל שהתקבלה קריאה העביר לא )35(
בניגוד הכשרה, לבעל או גפ"מ בעבודת לעיסוק

להוראותסעיף3)ב(לצואירועגפ"מ

10,000

לאהגיעללאדיחוילמקוםשנתקבלהלגביו )36(
קריאה,אולאהפסיקאתדליפתהגזממכליתהגז
אואתהספקתהגזהראשיתלמיתקןהגזשהתקבלה
לגביוקריאה,לפיהעניין,בניגודלהוראותסעיף3)ג(

לצואירועגפ"מ

10,000

למוקד דיחוי בלא האירוע על הודיע לא )37(
החירוםשלספקהגזשמיתקןהגזמסומןבסימונו,

בניגודלהוראותסעיף3)ג(לצואירועגפ"מ

1,000

לאי־הפסקת הנסיבות את בכתב תיעד לא )38(
הספקתהגזלמיתקן,בניגודלהוראותסעיף3)ה(לצו

אירועגפ"מ

1,000
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טורא'
ההפרה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

)בשקליםחדשים(

נקטפעולהבמקוםאירועגזללאתיאוםעם )39(
גורםמטעםגוףהצלה,משטרתישראלאוהמשרד
שנכחבמקום,בניגודלהוראותסעיף3)ז(לצואירוע

גפ"מ

5,000

חידשהספקתהגזלמיתקןגזשאירעבואירוע )40(
גז,בניגודלהוראותסעיף4)א(לצואירועגפ"מ

5,000

חידשהספקתגזלמיתקןגזשאירעבואירוע )41(
גזשלאהיובונפגעיםולאנגרםנזקלרכוש,ללא
,4 חלק 158 לתקן המיתקן התאמת בדבר אישור

בניגודלהוראותסעיף4)ב(לצואירועגפ"מ

5,000

חידשהספקתגזבמיתקןגזשאירעבואירוע )42(
גזשהיובונפגעיםאונגרםנזקלרכוש,ללאתעודת
בדיקהבדברהתאמתהמיתקןלתקן158אואישור
,4 חלק 158 לתקן המיתקן התאמת בדבר בכתב

בניגודלהוראותסעיף4)ב(לצואירועגפ"מ

10,000

חידשהספקתגזבאירועגזשהייתהבודליפה )43(
ממכשירצורךגפ"מללאאישורתקינותהמכשיר
בניגוד כאמור, מכשיר לתחזק שמורשה מי מאת

להוראותסעיף4)ג(לצואירועגפ"מ

1,500

לאדיווחלעובדהמשרדעלאירועגזשהיובו )44(
נפגעיםאונזקלרכושאושנכחבוגורםמטעםגוף
הצלה,משטרתישראלאוהמשרד,מיידעםהיוודע
לוהדבר,בניגודלהוראותסעיף5)א(לצואירועגפ"מ

2,500

לאמסרלמנהלדוחמלאומפורטבתוך10ימים )45(
מיוםאירועגזשהיובונפגעיםאונזקלרכושאו
שנכחבוגורםמטעםגוףהצלה,משטרתישראלאו
המשרד,בניגודלהוראותסעיף5)ב(לצואירועגפ"מ

2,500

לאמסרלמנהלבתחילתרבעוןדוחובופירוט )46(
שלכלאירועיהגזשאירעוברבעוןהקודם,בניגוד

להוראותסעיף5)ג(לצואירועגפ"מ

5,000

לאמסרלמנהלהבהרות,בניגודלהוראותסעיף )47(
5)ד(לצואירועגפ"מ

5,000

הנדרשים והתיעוד האישורים את שמר לא )48(
להוראות בניגוד לפחות, שנים שבע של לתקופה

סעיף6לצואירועגפ"מ

5,000
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חלק ד'

)סעיף52)ב(ו–)ג((

עיצום כספי על הפרת הוראות חוק התקנים

טורא'
ההפרה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

)בשקליםחדשים(

ייצר,מכר,ייבאאוייצאמיתקןגזשלאעומד )1(
בדרישותתקןרשמיהחלעליו,למעטדרישותבדבר
סימוןמיתקןהגז,אוביצעעבודההנוגעתלמיתקןגז
שתהליכיהלאעומדיםבדרישותתקןרשמי,בניגוד

להוראותסעיף9)א(לחוקהתקנים

2,500בשלכלמיתקןגז

ייצר,מכר,ייבאאוייצאמיתקןגזשלאעומד )2(
בדרישותבדברסימוןמיתקןהגזבתקןרשמיהחל

עליו,בניגודלהוראותסעיף9)א(לחוקהתקנים

500בשלכלמכלאואבזרשלא
סימן

שלא גז מיתקן הפעיל או התקין תחזק, )3(
בהתאםלדרישותתקןרשמי,למעטדרישותבדבר
סימוןמיתקןהגז,בניגודלהוראותסעיף9)א1(לחוק

התקנים

2,500בשלכלמיתקןגז

תחזק,התקיןאוהפעילמיתקןגזשלאבהתאם )4(
לדרישותבדברסימוןמיתקןהגזבתקןרשמיהחל

עליו,בניגודלהוראותסעיף9)א1(לחוקהתקנים

אביזר או מכל כל בשל 500
שלאסימן

תוספת אחת־עשרה
)סעיפים57ו־84(

סכומים מופחתים לעניין עיצום כספי

בתוספתזו-1רהגדרות

"אישור"-כלאחדמאלה:

אםהמפרחייב,לפידין,במינוירואהחשבוןמבקר-אישורשנתןרואה )1(
חשבוןמבקרשמונהכאמורהמבקראתהדוחותהכספייםהשנתיים;

אישורשנתןרואהחשבוןאואישורשנתןיועץמסמייצגכינתוןפלוני )2(
תואםלאמורבמסמךשהוגשבמסגרתפעולתהייצוגשליועץהמס;

"יועץמסמייצג"-כהגדרתובחוקהסדרתהעיסוקבייצוגעלידייועצימס,התשס"ה-
;412005

"מחזורעסקאות"-מחזורעסקאותשלעוסקכהגדרתובחוקמסערךמוסף,התשל"ו-
;421975

"רואהחשבוןמבקר"-כהגדרתובחוקהחברותר

הפחתתסכומי
העיצוםהכספי

המנהלרשאילהפחיתלמפראתסכוםהעיצוםהכספי,בשיעוריםשלהלן,אםהתקיימה2ר
אחתאויותרמנסיבותאלה:

ס"חהתשס"ח,עמ'114ר 41

ס"חהתשל"ו,עמ'52ר 42
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המפרלאהפרכלהוראהמהוראותחוקזהאולפיובארבעהשניםשקדמולהפרה )1(
-30%;לאהפראתאותההוראהבשנתייםשקדמולהפרה-20%;

מפרהפסיקאתההפרהמיוזמתוודיווחעליהלמנהל-40%; )2(

המפרנקטפעולותלמניעתהישנותההפרהולהקטנתהנזק,להנחתדעתושל )3(
המנהל-30%ר

הפחתהבשל
נסיבותאישיות

ראההמנהל,לגבימפרשהואיחיד,שההפרהנגרמהבשלנסיבותאישיותהמצדיקות3ר
הפחתהשלהעיצוםהכספיאושהתקיימונסיבותאישיותקשותהמצדיקותשלא
למצותאתהדיןעםהמפר,רשאיהואלהפחיתלמפראתסכוםהעיצוםהכספיבשיעור

של20%ר

הפחתהבשל|
כמהנסיבות

התקיימולגבימפרכמהנסיבותכאמורבסעיפים2ו־3,רשאיהמנהללהפחיתלמפר4ר
מסכוםהעיצוםהכספיאתהשיעוריםהמנוייםלצדאותןנסיבותבמצטבר,ובלבד
ששיעורההפחתהלאיעלהעל80%מסכוםהעיצוםהכספיהקבועבשלאותההפרה
אםהיתהזוהפרהראשונה,ועל70%ממנו,אםהיתהזוהפרהשאינההפרהראשונהר

הפחתהבשל
התחשבותבמחזור

עסקאות

מצאהמנהלשסכוםהעיצוםהכספיעולהעל5%ממחזורהעסקאותשלהמפר,5ר )א(
רשאיהואלהפחיתאתהסכוםל־5%ממחזורהעסקאותשלור

סעיףקטן)א(יחולביןשהופחתסכוםהעיצוםהכספילפיסעיפים2ו־3וביןשלא )ב(
הופחתר

מפרהמבקשהפחתהשלסכוםהעיצוםהכספילפיסעיףזה,יגישלמנהלאישור, )ג(
לענייןגובהמחזורהעסקאותשלו,בתוך45ימיםממועדמסירתההודעהעלכוונת

חיובר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ץ ני י י ט ש  ל וב י
שרהאנרגיה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת
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